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จัดทาขึ้นเพื่อสรุปรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี การศึกษา ของสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานและพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตต่อไป
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการตามแผนที่
วางไว้สาหรับการประเมินคุณภาพภายในภายใต้กรอบมาตรฐานสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2559 ที่กาหนด และทาการประเมินตนเองครบถ้ว นตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษาในรอบ 1 ปี
การศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริห ารสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
โดยการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2560 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป
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จานวน - ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้
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คงระดับ - จุดที่ต้องพัฒนา
คงระดับมาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ 1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา การเก็บข้อมูลที่ได้ยากเนื่องจากเมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
ประเด็นที่ 2 สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคล และได้รั บข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่
ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาไปทางาน จากสถานศึก ษาที่ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาไปศึก ษาต่ อ และจากบุ คคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็น ระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้า
เรียนของรุ่นประจาปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ค่าคะแนน 4.95 ระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี จ า น ว น ข้ อ มู ล ต อ บ ก ลั บ ที่ มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับ ปวช. ที่สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนของรุ่น
ประจาปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ค่าคะแนนน้อย จานวนผู้สาเร็จการศึกษามีน้อยกว่า
แรกเข้า โดยเมื่อเทียบตามเกณฑ์อยู่ที่ระดับ พอใช้
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัว บ่ งชี้ ที่ 2.1 ระดั บ คุณภาพในการดาเนินการบริห ารจัดการศึก ษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
ในปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝางเปิ ด ท าการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
พุ ท ธศั ก ราช 2556 และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช 2557 ทั้ ง ระบบปกติ
และระบบทวิภาคี รวมถึงหลักสูตรพิเศษตามโครงการพิเศษอื่น ๆ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 ประเภทวิชาประกอบด้วย
1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม จานวน 5 สาขางานคือ สาขางานยานยนต์, สาขางานซ่อมบารุง
อุตสาหกรรม, สาขางานเชื่อมโลหะ, สาขางานไฟฟ้ากาลัง, และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 3 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี, สาขางานการตลาด,
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 1 สาขางาน คือ สาขางานการโรงแรม
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 2 ประเภทวิชาประกอบด้วย
1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม จานวน 6 สาขางานคือ สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานเทคนิค
การเชื่อมอุตสาหกรรม, สาขางานติดตั้งไฟฟ้า, สาขางานระบบภาพและระบบเสียง และสาขางานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 3 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ, สาขางานการตลาด และ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ นายปั ญ ญา ช่ า งงาน ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง
นายชาลัน คุณหลวง ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวเสาวรัตน์ ใช
สงคราม ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสมจิตร ธงห้อย ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษา
ต่างประเทศ
2. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นมีทักษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ต่างประเทศ
3. ดาเนิ นการพัฒนานักเรี ยน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็น กระบวนการ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4. วางระบบการดู แล และหาแนวทางแก้ ไขปัญหา ให้ กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาหรือมี
แนวโน้มที่จะออกกลางคัน
5. จัดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. วางนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องมีการประสานความ
ร่วมมือเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการให้กับครูผู้สอนทุกคน
2. กาหนดข้อปฏิบัติร่วมกันในการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาส่งทุกภาคเรียน
วางกระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม นิ เ ทศ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด
การเรียนการสอน
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนก าหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล
ที่หลากหลาย และเหมาะสม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
4. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานตามหลักสูตร
5. สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ค รู บุคลากรด้านการพัฒ นาหลักสูตร และการพัฒ นาการเรียน
การสอน
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
1. วางแผนจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ให้แต่ละ
สาขางาน โดยพิจารณาจากความจาเป็น ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสม รวมไปถึงให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปี ทันตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
2. วางแผนพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. บริหารจัดการภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุม
ครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
5. วางแนวทางมาตรการและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของ นักเรียน นักศึกษา
และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
6. พัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เพื่ อ ให้ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายใน และภายนอกของวิ ท ยาลั ย ฯ มี คุ ณ ภาพต่ อ การจั ด การเรี ย น
การสอนได้สูงสุด
7. มี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา กั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในประเทศ และ หรื อ
ต่างประเทศ
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8. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
9. ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากร ครูในการศึกษา
ค้นคว้า
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1. วางแผนการบริ ห ารจั ด การ การบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู
และบุคลากร และผู้เรียน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก
2. ขยายโอกาสการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1. มีการส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ครู บุค ลากรทางการศึกษา และผู้ เรีย นได้ ส ร้า ง พั ฒ นานวัต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย และโ ครงการวิ ช าชี พ ตามศั ก ยภ าพอย่ า งเหมาะสม น าผลงานวิ จั ย
และสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1. คงระดับการให้ความรู้ และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู บุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัยการอาชีพฝาง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา
2. คงระดับพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. คงระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. คงระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. มีการสารวจข้อมูลความต้องการเพื่อนามาพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับกับชุมชน
สถานประกอบการ
2. มีการจัดทาแผนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ด้วยเทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลายระดับ
คุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3. มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการมีน โยบายให้ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้ กว้างขวางสอดคล้ องกับ
ความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัย
การอาชีพระดับอาเภอ เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็น
ความต้องการของท้องถิ่นโดยรวมทั่วประเทศ อันเป็นการส่งเสริม และพัฒนากาลังคนของประเทศ ให้มี
คุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2536) ได้ประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยฯ คือนายบุญเทียม เจริญยิ่ง
อธิบ ดีก รมอาชีว ศึก ษา นายอัม พร ภัก ดีช าติ ผู้ อานวยการกองการศึกษาอาชีพ ผู้ บริห ารสถานศึก ษา คื อ
นายไพรั ช วิมาลา ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึกษา และนายนิโรจน์ แสงพงษ์ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ย
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่
199 หมู่ 11 บ้านหนองยาว ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 210 ไร่ เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้อง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในชนบท
และตรงตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศชาติ
การดาเนินงานในปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดทาการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทั้ ง ระบบปกติ ระบบทวิ ภ าคี และหลั ก สู ต รพิ เ ศษ
ตามโครงการพิเศษอื่น ๆ สาขาวิชาที่เปิดทาการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง - สาขางานช่างซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ - สาขางานผลิตภัณฑ์
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง – สาขางานไฟฟ้า
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. สาขาวิชาการตลาด - สาขางานการตลาด
9. สาขาวิชาการโรงแรม - สาขางานการโรงแรม
แผนกวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปกติและหลักสูตรทวิภาคี
รับผู้จบ ม.6 และ ปวช. คือ
1. สาขาวิชาเครื่องกล – สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ – สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม – สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการโรงแรม - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการตลาด - สาขางานการตลาด

ภายใต้การบริหารงานของ นายปัญญา ช่างงาน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายนิโรจน์ แสงพงษ์
ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสมจิตร ธงห้อย ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชาลัน
คุณหลวง ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 11 ถนนโชตนา ตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 มีเนื้อที่จานวน 210 ไร่

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร
มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยเฉพาะ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอไชยปราการ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมอาศัยอยู่ในชนบท มีสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง
งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 41,691,101.32 บาท
ตารางที่ 1 งบดาเนินการ งบประมาณประจาปีการศึกษา 2560
(ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2560 + ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2561)
รายการ
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา)
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจาปี)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1 โครงการ Fixit Center
5.2 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
5.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
5.4 โครงการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน (หมวด งปม. ปวช.)
5.๕ โครงการทุนวิจัยฯ(มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) (หมวด งปม.ปวช.)
5.๖ โครงการระยะสั้น
5.๗ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.๘ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
5.๙ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
5.10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น Education to
Employment (E to E)
5.1๑ ครุภัณฑ์การศึกษา
5.1๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
5.1๓ โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
5.14 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
5.15 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

จานวนเงิน
( ) บาท
8,438,285.06

20.24

4,813,241
3,362,639.75
1,450,601.25
5,568,915.26
18,247,200
9,146,850
9,100,350
4,623,460
790,000
1,015,400
110,000
40,000
45,000
448,000
128,000
27,500
10,000
78,900

11.55
8.07
3.48
13.36
43.77
21.94
21.83
11.10
1.89
2.44
0.26
0.10
0.11
1.07
0.31
0.07
0.02
0.19

600,000
140,000
30,000
379,200
117,600

1.44
0.34
0.07
0.91
0.28

ร้อยละ
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จานวนเงิน
( ) บาท
30,000

รายการ

ร้อยละ

5.16 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
5.17 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
29,800
5.18 โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
457,300
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
5.19 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 บัญชีเงิน
71,760
รับฝากฯ
5.20 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการ
75,000
พัฒนาอาชีวศึกษา
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
41,691,101.32

0.07
0.07
1.10
0.17
0.18
100

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลั ย การอาชีพฝาง จั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ พ.ศ. 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
จานวนผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ดังแสดงในตารางที่ 2
ถึงตารางที่ 4
ตารางที่ 2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปวช .1
ปวช .2
ปวช .3
ตกค้าง ปวช.
รวมระดับ ปวช.
ปวส .1
ปวส .2
ตกค้าง ปวส.
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ + ทวิภาคี
ชาย
หญิง
432
195
288
200
224
181
73
15
1,017
594
64
48
157
92
13
14
234
154
1,251
748

เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
-

-

รวม
ชาย
432
288
224
73
1,017
64
157
13
234
1,251

หญิง
198
200
181
15
594
48
92
14
154
748

ทั้งหมด
630
488
405
88
1,611
112
249
27
388
1,999
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ตารางที่ 3 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

18

9

51

52

26

ชานาญการ
พิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญ

78

ชานาญการ

1
1
11
5
2
3
8
-

ครู

4
18
9
8
4
5
3
1
1
3
7
1

ครูผู้ช่วย

13
7
4
3
3
3
7
4
3
5
13
1

ต่ากว่า

2
1
1
1
2
1
1
1

ป.ตรี

หญิง

5
3
1
3
1
3
1
1
2
-

ป.โท

ชาย

5
18
9
8
4
5
4
11
6
3
6
15
1

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ป. เอก

จานวน
(คน)

อัตราจ้าง

ผู้บริหาร
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาซ่อมบารุง
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาปิโตรเคมี
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

-

4
1
1
2
1
1
2
1
2
-

1
17
8
6
3
4
4
9
5
3
4
15
1

-

2
1
-

1
3
1
-

1
1
3
1
1
1
1
-

4
-

-

0

14

62

0

1

4

10

3

0

ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

หญิง

ม.ต้นหรือ ต่ากว่า

ม.ปลาย / ปวช.

1
2
23
2
28

-

1
2
3

23
2
25

1
1
2
2
6

1
21
22

2
2
4

1
16
17

7
7

-
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สูงกว่า ป.ตรี

ชาย

คนขับรถ
นักการภารโรง
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่,พนักงานทาความสะอาด)
ยาม
รวมทั้งหมด

ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

จานวน
(คน)

ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

-
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เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง
2. รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง หน่วยมาตรฐาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)
ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดกลาง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สมชิก ดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา
2560
5. เหรียญทอง กิจกรรมทดสอบกาลังใจ งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 19
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
6. เหรียญเงิน หมู่ลูกเสือดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
7. ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เครื่องบาบัดภาวะข้อเท้าตก การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ ห้าง
เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
8. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย พิษณุโลกเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12
9. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ชาย พิษณุโ ลกเกมส์ กีฬาอาชีว ะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 12
10. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นเปเปอร์เวท พิษณุโลก
เกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
1. ชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 ระดับภาค ภาคเหนือ “กาแฟผสมผัก
เชียงดา”
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง หน่วยมาตรฐาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)
ระดับภาค สถานศึกษาขนาดกลาง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ระดับภาค ประจาปีการศึกษา 2560
4. รางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค ประจาปีการศึกษา 2560
5. ชนะเลิศ เซปักตระกร้อ หญิง ทีมชุด ระดับภาค เขลางค์นครเกมส์ ครั้งที่ 12
ประจาปีการศึกษา 2560
6. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ชาย ระดับภาค เขลางค์นครเกมส์ ครั้งที่ 12
ประจาปีการศึกษา 2560
7. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นเปเปอร์เวท ระดับภาค
เขลางค์นครเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด
1. ชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
ประจาปีการศึกษา 2560
2. ชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ประจาปี
การศึกษา 2560
3. ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
ประจาปีการศึกษา 2560
4. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ประจาปี
การศึกษา 2560
5. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การแข่ ง ขัน รั กการอ่ า น ระดั บ อศจ. ณ วิ ท ยาลั ยโปลิ เ ทคนิ ค ลานนา
ประจาปีการศึกษา 2560
6. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
ประจาปีการศึกษา 2560
7. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิ
เทคนิคลานนา ประจาปีการศึกษา 2560
8. รองชนะเลิศ อันดับ 2 การพูดสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลาน
นา ประจาปีการศึกษา 2560
9. ชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา
2560
10. รองชนะเลิศ อันดับ 1 The marketing challenge ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
11. รองชนะเลิศ อันดับ 1 โปรแกรมสาเร็จเพื่องานบัญชี (ปวส.) ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
12. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
13. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
14. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
15. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่
12 ประจาปีการศึกษา 2560
16. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่
12 ประจาปีการศึกษา 2560
17. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่
12 ประจาปีการศึกษา 2560
18. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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19. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 4 x 100 เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560
20. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 4 x 400 เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560
21. ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งเมดเลย์ เมตร ชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560
22. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560
23. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมหญิง ระดับ อศจ. ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2560
24. ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เครื่องบาบัดภาวะข้อเท้าตก การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ประจาปีการศึกษา 2560
25. ชนะเลิ ศ สิ่ งประดิษฐ์ อุป กรณ์ดับ ไฟป่า การประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ณ
วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ประจาปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้
ด้าน
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา
2. การพัฒนาผูเ้ รียน

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย

เป้าหมายความสาเร็จ
- พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพได้
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทา
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
- จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา
- จัดสถานที่เรียน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า
ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวย
ความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ด้าน
5. การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

6. การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
7. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
- บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ผลิต และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ และเป็นคนดีของสังคม
พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขยายโอกาสการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ครู และบุคลากร
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพฝาง
“วินัยดี มีคุณธรรม รู้นาวิชา พัฒนาอาชีพ”
อัตลักษณ
“สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย”
เอกลักษณ
“สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ภายใตภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม ”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้ การดาเนิ น การจั ดการศึกษาของวิทยาลั ย การอาชีพ ฝางบรรลุ เป้า หมายตามแผนพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
4.1.1 การขยายโอกาสการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพ อย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม

เป้าหมายความสาเร็จ
เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
2.การจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3.การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษา
1.การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา
4.1.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู เพื่อผลิต และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครู และบุคลากร ด้านอาชีวศึกษาให้มี
และการฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับ
และบุคลากร
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการ
สถานประกอบการ
ประกอบอาชีพ
2.การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
3.การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีในการ
การจัดการเรียนการสอน
4.การพัฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา
5.การพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
อาชีวศึกษาสู่อาเซียน
6.การพัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากร
4.1.3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้ 1.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จิตอาสา และจรรยาบรรณใน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และ
ของผู้เรียน
วิชาชีพของผู้เรียน ครู และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากร
จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู และบุคลากร
เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้
1.การแสวงหาความร่วมมือกับ
4.1.4 การพัฒนาเครือข่ายความ
ศักยภาพของบุคลากร และองค์กรทุก
สถาบันการศึกษา และสถาน
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ภาคส่วนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
ประกอบการด้านการอาชีวศึกษาทั้ง
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี
ใน และต่างประเทศ
คุณภาพ
4.1.5 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ใน 1.การแสวงหาความร่วมมือด้านการ
วิจัย พัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ และถ่ายทอดองค์ การพัฒนา ประยุกต์องค์ความรูด้ ้าน
สิ่งประดิษฐ์ทั้งในและต่างประเทศ
ความรู้ เพื่อการประกอบอาชีพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการ
2.การเสริมสร้างองค์ความรูเ้ พื่อการ
ประกอบอาชีพ
วิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ด้านการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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ด้าน

เป้าหมายความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.การส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่
4.1.6 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอื้อต่อ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และแหล่งเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน และการ
2.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
พัฒนาอาชีพของชุมชน
สถานศึกษาเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน
1.การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
4.1.7 การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผู้บริหาร ให้มี
ระบบการบริหารจัดการ
จัดการสถานศึกษา และ
ประสิทธิภาพ
2.การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้องค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการอาชีพฝางบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึง
กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน
4.1.8 ความเสีย่ งด้านความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน ครู
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา

4.1.9 ความเสีย่ งด้านการทะเลาะ
วิวาท

4.1.10 ความเสีย่ งด้านสิ่งเสพติด

เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการป้องกันและควบคุม
จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 20 - ระบบงานครูที่ปรึกษา
ครั้งต่อปีการศึกษา
- การอบรมกิจกรรมหน้าเสาธง
- การปรับปรุงอาคารสถานที่
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ , ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
- กิจกรรมการขับขี่ปลอดภัย
จานวนครั้งการทะเลาะวิวาทไม่เกิน
- ระบบงานครูที่ปรึกษา
20 ครั้งต่อปีการศึกษา
- การอบรมกิจกรรมหน้าเสาธง
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
- โครงการกีฬาสี
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการจัดการกลุ่มเสี่ยง
จานวนครั้งปัญหายาเสพติดไม่เกิน 10 - ระบบงานครูที่ปรึกษา
ครั้งต่อปีการศึกษา
- การอบรมกิจกรรมหน้าเสาธง
- โครงการตรวจสารเสพติด
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการบ าบั ด ผู้ ที่ ติ ด สารเสพติ ด
ร่วมกับอาเภอฝาง
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
- โครงการจัดการกลุ่มเสี่ยง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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ด้าน
4.1.11 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

4.1.12 ความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม

เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการป้องกันและควบคุม
จานวนครั้งปัญหาด้านสังคมไม่เกิน 10 - ระบบงานครูที่ปรึกษา
ครั้งต่อปีการศึกษา
- การอบรมกิจกรรมหน้าเสาธง
- โครงการตรวจสารเสพติด
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- การสอนวิชาเพศศึกษา
- ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
- โครงการจัดการกลุ่มเสี่ยง
จานวนครั้งปัญหาด้านการพนัน
- ระบบงานครูที่ปรึกษา
และการมั่วสุม ไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี - การอบรมกิจกรรมหน้าเสาธง
การศึกษา
- โครงการตรวจสารเสพติด
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการกีฬาสี
- โครงการจัดการกลุ่มเสี่ยง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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ระบบโครงสร้างบริหารปัจจุบัน
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้
ร่วมคิด ร่วมทา ร่ วมประเมินผล ร่ว มปรั บปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ ตาม
โครงสร้างการบริหารงานดังนี้

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง

นายสมจิตร ธงห้อย
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายนิโรจน์ แสงพงษ์
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

น คุณหลวงกษา
งานประกันคุณนายชาลั
ภาพและมาตรฐานการศึ
รองผู้อานวยการฝ่วิาทยแผนงานและความร่
ยาลัยการอาชีพฝาง วมมือ
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายปัญญา ช่างงาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม

นายสมจิตร ธงห้อย

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายดนัย ชาวคาเขต

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง

หัวหน้างานบุคลากร
นายศุทิชัย อายุมั่น

หัวหน้างานการเงิน
นางวรนุช มาอินทร์

หัวหน้างานบัญชี
นางสาววราภรณ์ แก้วฟู

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนฯ
นางไพรรินทร์ คาก้อน

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
นายสราวุธ ปันทะนะ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางรัชนีกุล วงศ์ษา

หัวหน้างานสื่อ
การเรียนการสอน
นายดลเดช พิทักษ์เขตต์

นายวีระพล กองบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายดม ปิจจวงค์

นายดม ปิจจวงค์

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวชวาลินี สิงห์คา

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
นายนิโรจน์ แสงพงษ์

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายชาลัน คุณหลวง

หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นางสายนที ดาดิบ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายจาลอง สิงห์คา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวอัจฉรา ทองปัน
หัวหน้างานปกครอง
นายญาณศักดา โอสถ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นายบัณฑิต นวนเนตร
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
นางฐิติมา สิงห์ใจ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
นายปัณณทัต คาหอม

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
นายวรพงศ์ วงค์อ้าย

หัวหน้างานความร่วมมือ
นายยุทธนา อ่อนช่อน

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ รท.ไพรัช ชัยวรรณ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นายจาลอง สิงห์คา

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์
นายรุ่ง ชมภูมิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายชาญชัย จรัสศรี

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และประกอบธุรกิจ
นายณัฐพล น้อยตุ่น

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นายวรพงศ์ วงค์อ้าย

นางสาวอัจฉรา ทองปัน

หัวหน้าแผนกวิชาปิโตรเคมี
นายปัณณทัต คาหอม

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางวรนุช มาอินทร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวพวงผกา เมถิน

หัวหน้าแผนกวิชาซ่อมบารุง
เครื่องจักรกล

นายวิสันต์ ปัญญา

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายศุทิชัย อายุมั่น

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสายนที ดาดิบ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นายสิรภพ อินตายวง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
4.4.4 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ข้อเสนอแนะที่ให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน
1.) ควรจัดระบบติดตามผล การได้งานทา การประกอบ
อาชีพอิสระ และการศึกษาต่อ ตลอดจนความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อนักศึกษาซึ่งจบการศึกษาแต่
ละปีทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
2.) ควรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของสถานศึกษาในเรื่อง
การประกันคุณภาพภายในให้เป็นเอกภาพและเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน
3.) ควรจัดหาจานวนหนังสือในห้องสมุดให้มาก และมีอย่าง
หลากหลาย
4.) ควรสนับสนุนให้ครู – อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เฉพาะสาขา / วิชาชีพ ให้มากขึ้น
5.) การจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องมีการประเมินผลงาน
ข้อเสนอแนะที่ให้ปรับปรุงตามกาหนดเวลา
1.) ควรจัดระบบนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน และ
ด้านการบริหารจัดการ อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นระบบ
2.) ควรส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
ทุกสาขาวิชาและทุกระดับที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3.) ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนต่อนวัตกรรม
และผลงานต่างๆ
4.) ควรมีการนาผลงานนวัตกรรมไปเผยแพร่สู่ชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่นต่อไป
5.) การบริหารวิชาการ ต้องมีการประเมินทุกครั้ง
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ปรับปรุงในช่วงเวลา 5 ปี
1.) ในอนาคตหรือปีการศึกษาต่อไป หากส่วนกลาง
ต้นสังกัดหรือสถาบันอาชีวศึกษา ได้จัดทาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ (Competency Profile) ของ
ส่วนกลางแล้ว สถานศึกษาควรจะนาข้อสอบนั้นมา
ทดสอบทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
2.) ควรนา IT มาใช้ในการเรียนการสอนและการจัดการ
ห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อเพิม่ ทักษะในการศึกษาค้นคว้า
3.) ควรเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน (Non – academic)
ให้ได้สดั ส่วนกับจานวนนักศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

-โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ (V-Cop) สถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2559 และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องของ
ห้องสมุด
-โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมการอ่าน
-โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจาปี
การศึกษา 2559
-สรุปผลการดาเนินงานทุกกิจกรรม
-โครงการนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
-มีการส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ
ทุกสาขาวิชาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
-โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
-โครงการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชน
-โครงการจัดทาคูม่ ือการวัดผล และประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และการใช้วิธีการวัดผล และประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก่อนการเข้ารับการประเมิน
V-net และสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-โครงการจัดทาเอกสารคู่มือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
V-net และสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-โครงการปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
-มีการจัดทาแผนงบประมาณประจาปีในการจัดจ้าง
สายสนับสนุนการศึกษารองรับให้สอดคล้องกับสัดส่วนจานวน
นักศึกษาไว้ทุกปี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยพัฒนาครูผู้สอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ใช้สื่อเพื่อสนับสนุนในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดจนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้นาโครงการ / กิจกรรม ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ไปดาเนินการซึ่งพบว่ามีครู อาจารย์ ได้ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ ได้จัดทาเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและมีคุณภาพเพื่อใช้ในการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนทุกรายวิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน อีกทั้งยังมี
การดาเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาทิเช่น โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา โครงการนิเทศแผนกวิชา เป็นต้น อีกทั้งเมื่อสาเร็จ
การศึกษา วิทยาลัยยังมีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา โดยได้สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนาผล
ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นต้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เล็งเห็นความสาคัญคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ทั้งในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุนชม เป็นทั้ง ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่ดี
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ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดาเนินการเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559) สารวจระดับความพึงพอใจจากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไป
ทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
1. จัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน
2. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจโดย ส่งข้อมูลนาออกตามจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2559 เป็นรายบุคคล ที่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีส่วนร่วมของครูที่
ปรึกษา
3. วิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับที่เกินกว่าร้อยละ 75 ของข้อมูลนาออก
4. มีโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารองรับ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจ าแนกเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ง านท าในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ศึ ก ษาต่ อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี (ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา สถานศึกษาได้ดาเนินการโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ปีการศึกษา 2559 ผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาจากช่องทางต่าง
ๆ จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 494 คน สามารถติดตามได้ 445 คิดเป็นร้อยละ 90.08 และได้
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง จาก
การสารวจของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 ผลปรากฏว่ามีการตอบกลับจากสถานที่ทางาน
สถานที่ศึกษาต่อ และผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 77.93 มี
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 และ 3 , 4
ค่าคะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝางให้ครูผู้สอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรี ยนเป็นส าคัญ และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการวัดผล
ประเมินผล ให้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
และให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึง
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เกณฑ์ ของผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นและเกณฑ์การส าเร็จ การศึกษาในแต่ล ะชั้นปี ตามระเบี ยบว่ าด้ว ยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความพยายาม (Attempt)
ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร
และหั ว หน้ า แผนกมี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามการเรี ย นการสอนอย่ า งสม่ าเสมอและให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอนของครู เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอยู่ ต ลอด และครู ที่ ป รึ ก ษาคอยติ ด ตาม
ความประพฤติ การเข้าเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ดาเนินการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
1. อนุมัติครูผู้สอนรายบุคคลปฏิบัติการสอนตามตารางเรียน - ตารางสอน ให้เหมาะสมตามคุณวุฒิใน
รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. ครูผู้สอนจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. กาหนดให้ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทุกหน่วยการเรียน
4. จัดทาสมุดบันทึกเวลาเรียนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
5. งานทะเบี ยนจัดทาข้อมูล แสดงร้อยละของผู้ สาเร็จการศึกษา แยกเป็นสาขาวิช าและระดั บ
การศึกษา
6. งานทะเบียนจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาแต่ละชั้นปี
- ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของนักศึกษาที่แยกตามระดับชั้นปี (GPA)
- ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของนักศึกษาที่แยกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา (GPA)
- ผลสัมฤทธิ์ตลอดหลักสูตร GPAX และ GPA
7. กิจกรรม / โครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ได้แก่โครงการ
คัดกรองและตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา, โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ , โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาองค์การวิชาชีพ , โครงการสร้างเครือข่ายประชาชน ดูแลนักเรียน นักศึกษา, โครงการ
พัฒนาบุคลากร, โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ, กิจกรรมชมรมวิชาชีพ, กิจกรรมทางวิชาการ, กิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่วิทยาลัยได้ดาเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา
1. วิทยาลัยการอาชีพฝางให้ครูผู้สอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. สร้างความเข้าใจในการวัดผล ประเมินผล ให้แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3. จัดให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
4. ชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
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5. ดาเนินการประชุมผู้ปกครอง และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
กว่าเกณฑ์ และจัดทาสัญญาการเรียน
6. ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
8. ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกมีการนิเทศติดตามผลการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
9. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการประเมินคุณภาพการสอนของครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ
10. ครูที่ปรึกษาคอยติดตามความประพฤติ การเข้าเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด ดาเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช และ ปวส.
11. สถานศึกษาได้อนุมัติครูผู้สอนตามรายบุคคลปฏิบัติการเรียนการสอนตามตารางเรียน – ตารางสอน
ให้เหมาะสมตามคุณวุฒิในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
12. จัดทาสมุดบันทึกเวลาเรียนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
13. งานทะเบียนจัดทาข้อมูลแสดงร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา แยกเป็นสาขาวิชาและระดับการศึกษา
14. งานทะเบียนจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาแต่ละชั้นปี
- ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของนักศึกษาที่แยกตามระดับชั้นปี (GPA)
- ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของนักศึกษาที่แยกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา (GPA)
- ผลสัมฤทธิ์ตลอดหลักสูตร GPAX และ GPA
15. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม / โครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ให้แก่
โครงการคัดกรองและตรวจสารเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาองค์การวิชาชีพ
โครงการสร้างเครือข่ายประชาชน
ดูแลนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมชมรม
วิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนของรุ่นนั้น ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ
ค่าคะแนน= 65.30 x 5 = 4.08 คะแนน
80
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ค่าคะแนน
4.51 - 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนเท่ากับ 65.30 ค่าคะแนนเท่ากับ 4.08อยู่
ในระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่

ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี

4

ดี

4

ดี

1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
มีผลการประเมินตามประเด็นการ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเมิน ข้อ 1 , 2 และ 3 , 4
1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 4.08
เทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

สรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น ที่ 1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา การเก็บข้อมูลที่ได้ยากเนื่องจากเมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
ประเด็นที่ 2 สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้สาเร็จ
การศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็น ระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ของรุ่นประจาปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ค่าคะแนน 4.95 ระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี จ า น ว น ข้ อ มู ล ต อ บ ก ลั บ ที่ มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับ ปวช. ที่สาเร็จการศึกษาเทียบกับ จานวนผู้เข้าเรียนของรุ่น
ประจาปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ค่าคะแนนน้อย จานวนผู้สาเร็จการศึกษามีน้อยกว่าแรก
เข้า โดยเมื่อเทียบตามเกณฑ์อยู่ที่ระดับ พอใช้
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการ
วัดผล ประเมินผล ให้แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน และให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เล็งเห็น
ถึงความสาคัญและกาหนดให้บุคลากรของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขา
งาน สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมด
เทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณา
การที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตรงตามสาขางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน
จัด
โครงการเพื่อพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตามวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากร
เป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารและ
หัวหน้าแผนกมีการนิเทศติดตามผลการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการประเมิน
คุณภาพการสอนของครู เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอด และครูที่ปรึกษาคอยติดตามความประพฤติ การ
เข้าเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ดาเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และเป็นกระบวนการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ปวช และ ปวส.
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
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ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม กาหนด
“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน อีกทั้งจัดให้มีการส่งเสริม
สนับสนุน และจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม กาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร่วมกันของแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงการดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศ และเสริมแรง และการ
ประเมินผลการดาเนินการ ตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ดังนี้
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสถานศึกษาคุณธรรม
2. คาสั่งโรงเรียนคุณธรรม
3. กิจกรรมอบรมแกนนานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรสถานศึกษาคุณธรรม
4. จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม
5. จัดทาคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
7. แผนปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม
8. สรุปผลการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลั กษณ์ของสถานศึกษา”
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทาง และ
กลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่ม
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง

ปฏิบัติ







ไม่ปฏิบัติ
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วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการ และตามเป้าหมายที่
กาหนด และมีการกาหนดแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ


5 ข้อ

ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง ปฏิบัติตามประเด็น จานวน 5 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง มี ค วามเข้ า ใจ ในนโยบายส าคั ญ ที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด มอบหมาย
และสามารถสื่ อสารให้ครู บุคลากร ผู้เรีย นรวมทั้งผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได้ รู้ แ ละเข้ า ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ก าหนดแผนงานโครงการ กิ จ กรรม
และเป้าหมายรวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
กาหนด และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย และกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการดาเนินการด้านการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
1. ประชุมครู บุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. 1
4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. 1
5. โครงการ Fix it Center
6. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง

ปฏิบัติ


ไม่ปฏิบัติ
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วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประเด็นการประเมิน
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย นรวมทั้ ง ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้รู้
และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมาย และกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ






5 ข้อ

สรุป : ในปีการศึกษา 2560
ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปฏิบัติตามประเด็น จานวน 5 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและกาหนดให้บุคลากรของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขางาน สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน อีกทั้งยัง ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ล ะ
รายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ การศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง กาหนดเกณฑ์การรับสมัครบุคลกรให้เป็นไปตามระเบียบงานบุคลากร มีระบบ
การรั บ บุ ค ลกร และมี ก ารประเมิ น ครู ผู้ ส อนหลากหลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองทั้ง
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การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตามวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณวุฒิ
วิชาชีพครู มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เปิดทาการสอนจานวน 11 สาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่ทาการเปิดสอน ซึ่งวิทยาลัย
ทาการสอนจานวน 11 สาขาวิชา ดาเนินงานตามเกณฑ์ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบุคลากร โดยมี
การดาเนินการครบตามประเด็นการประเมิน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน การใช้ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนไปบริการวิช าการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม การจัดทา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน กิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกี ฬา และนันทนาการ การส่งเสริมการดารง
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาเนินการด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. มีการจัดสรรรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของงบดาเนินการ
3. มีการจัดสรรรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. มีการจัดสรรรายจ่ายในการจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ปฏิบัติ

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
3. สถานศึ ก ษา มี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษา มี รายจ่ ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจั ดทาการประกวดการ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิ ดทู นพระมหากษั ตริย์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ไม่ปฏิบัติ









5 ข้อ

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัย มีการกากับดูแล
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิ ทยบริการ การจัดหา การใช้ การบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการด้านการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1. ดาเนินการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และฐานข้อมูลสารสนเทศตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชุมอาคารอานวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจาปีงบประมาณ 2560-2561
4. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ประจาปีงบประมาณ 2560-2561
5. กิจกรรม 5 ส.
6. การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
7. โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560-2561
8. มีการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ
9. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานของแผนก/งาน
10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนก/งาน
11. การจัดซื้อวัสดุฝึกของแผนก
12. มีระบบป้องกันผู้บุกรุก Fire Wall
13. ใช้ระบบยืนยันตัวตนการใช้งาน R-Net
14. ติดตั้ง Anti Virus ในเครื่องลูกข่าย
15. ฐานข้อมูล อัพเดต เว็บไซต์ www.Fve.ac.th, ระบบ RMS, การสอนออนไลน์
16. มีระบบสารองฐานข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษา มีการก ากับ ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้ องเรีย น
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อม
ใช้งาน มีความปลอดภัยสะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการน าเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์มาใช้ในการบริห าร
จัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ






5 ข้อ

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ปฏิบัติตามประเด็นจานวน 5 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
การศึกษาดูงานของผู้เรียน การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร การมอบทุนการศึกษา การบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาเนินการด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
1. โครงการอาเภอเคลื่อนที่ (อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอไชยปราการ
2. โครงการ มหกรรมถนนสายอาชีพ
3. โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
4. โครงการอาชีวะอาสา
5. โครงการ ความร่วมมือฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
6. โครงการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา (แกนมัธยม)
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
8. โครงการ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
9. โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10. โครงการ ค่ายวิชาชีพสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2560
11. โครงการ สารวจความพร้อมความต้องการร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
12. โครงการ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
13. โครงการ สัมมนาครูฝึก/ครูนิเทศ
14. โครงการ ลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการกับสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ 2560
15. โครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน
16. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (RBL,PBL) ของนักเรียน ผู้สอน
ประจาปีงบประมาณ 2560
17. โครงการ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2560
18. โครงการ เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และส่งมอบให้กับชุมชน
19. โครงการ ศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
20. โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคนิคการจัดทาวิจัย
21. โครงการ จัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
22. โครงการ จัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560
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23. โครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรและการเขียนแผนธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
24. โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
25. โครงการ อบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจาปีการศึกษา 2560
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 2. 6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปฏิบัติ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2.
สถานศึ ก ษา มี จ านวนบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิ
ภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดู

งานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครู

พิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษา

ให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือ
วัส ดุอุป กรณ์ห รื อครุ ภัณฑ์ หรือสิ่ งอื่น ๆ อย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5
รายการ
รวมทั้งสิ้น
5 ข้อ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.6 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ไม่ปฏิบัติ

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่
ผลการประเมิน
2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1-5
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1-5
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
มีผลตามประเด็นการประเมิน
ด้านบุคลากร
5 ข้อ
2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
มีผลตามประเด็นการประเมิน
ด้านการเงิน
4 ข้อ
2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 5 ข้อ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
มีผลตามประเด็นการประเมิน
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
5 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.83

ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา
หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง ได้ พ ยายามพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น และ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ ความสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจ
ของผู้เรียน มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัด
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและระบบดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร
งบประมาณ อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ จากแหล่ ง ต่ า งๆ
ทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงการพัฒนา
หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ โครงการจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะ โครงการพั ฒ นา
สื่อการเรียนการสอน โครงการจั ดการเรี ยนร่วมกับสถานประกอบการ โครงการวิช าชีพนักเรียนนักศึกษา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาแผนกวิชา เป็นต้น
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลั ย การอาชีพ ฝาง ได้ ดาเนิ น การแสวงหาความร่ ว มมือ กับสถานประกอบการในการพั ฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ โดยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาตนเองตามธรรมชาติ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ การจั ด ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักเรียนของแผนกวิชาต่างๆ จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกงาน
สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับแผนกวิ ชาต่าง ๆ และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดส่งบุคลากรของแผนกวิชาต่าง ๆ เข้า
รับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการเรียนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมี
บันทึกหลังการสอน อีกทั้งรวมผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน และให้ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย
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ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของครูทุกคน
2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการจัดทาบันทึกหลังการสอนของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชาที่ทาการสอนในภาคการศึกษา หรือปีการศึกษานั้นๆ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย วัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. มีการนาผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
5. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
6. มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ปฏิบัติ

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา
รวมทั้งสิ้น



ไม่ปฏิบัติ

ประเด็นการประเมิน





5 ข้อ

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ปฏิบัติตามประเด็นจานวน 5 ข้อ
ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลั ย การอาชีพ ฝาง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กากั บ ดู แ ลให้ ค รูศึ ก ษา ส ารวจข้ อมู ล ความต้ องการ
ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา สนับสนุนสื่อการสอน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครู และบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพฝาง
2. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. โครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน
5. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
6. โครงการจัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ปฏิบัติ

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ค รู ศึ ก ษา ส ารวจข้ อ มู ล
ความต้องการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
ตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิ นข้อ 1 –
4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

ไม่ปฏิบัติ







4 ข้อ

ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือ กลุ่มวิชา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปฏิบัติตามประเด็นข้อจานวน 4 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการกากับดูแล
ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ และมีการนิเทศจากครูนิเทศ รวมถึงให้ผู้เรียน
จัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
รางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. วิทยาลัยฯ จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. วิทยาลัยฯ ให้ผู้เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
4. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5.
วิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ปฏิบัติ

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด

ไม่ปฏิบัติ


2. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนั บสนุน กากับ ดูแลให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง



3. สถานศึก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากับ ดูแลให้ ผู้ เรีย นทุกคนทาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
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วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ปฏิบัติ

ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
และวิธี ก ารในการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชีพ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จาก
การเข้ารั บ การประเมิน ครั้ งแรกไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ไม่ปฏิบัติ



5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ
เกี ย รติ คุ ณยกย่ อ งความรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จากบุค คลหรื อ
หน่ ว ยงานภายนอกหรื อองค์ก รภายนอก ไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
ผู้เรียนทั้งหมด



รวมทั้งสิ้น

4 ข้อ

1 ข้อ

ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝางปฏิบัติตามประเด็นจานวน 4 ข้อ
ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้ อ ม การกี ฬ าและนัน ทนาการ การส่ งเสริ มการดารงตนตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1. โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
3. โรงเรียนคุณธรรม
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความมีวินัยในสถานศึกษา
5. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความมีวินัยในสถานศึกษา
7. โครงการชีววิถีในสถานศึกษา
8. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนนักศึกษา
9. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา
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10. โครงการ 5 ส
11. โครงการกีฬาสีต้านยาเสพติด
12. โครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ FVE STAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
13. โครงการการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ภาค ชาติ
14. โครงการการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
15. โครงการป๊อบปูล่าโหวต
16. โครงการชีววิถีในสถานศึกษา
17. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
18. โครงการการสวนถาดเศรษฐกิจพอเพียง
19. โครงการสร้างฝายเนื่องในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
20. โครงการแสตมป์ความดี
21. โครงการลูกเสือบริการ
22. โครงการรด.จิตอาสา
23. โครงการ 5 ส
24. โครงการฺ Big Cleaning Day
25. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม

ปฏิบัติ


2. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม



3. สถานศึ กษา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มีก ารจัด กิจกรรมด้า นการกี ฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม



4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม



ไม่ปฏิบัติ

45

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ปฏิบัติ

ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริ การวิช าการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

ไม่ปฏิบัติ



5 ข้อ

ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาลัยการอาชีพฝางปฏิบัติตามประเด็น จานวน
5 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่

ผลการประเมิน

3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
สอนรายวิชา
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ
หรือกลุ่มวิชา
1-5
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
เสริมหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

5

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

4

ดี

4
5

ดี
ดีมาก

4.5

ดีมาก

ค่าคะแนน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มี
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลั ย การอาชีพ ฝาง ได้พ ยายามจัด การศึ ก ษาโดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการประกั นคุ ณภาพ
สถานศึก ษา ตามมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ทยาลั ย ฯ เพื่อ วางแผนประจ าปี
การศึกษา และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสาขาวิชา ให้สัมฤทธิ์ผลนโยบายของทางวิทยาลัยฯ โดย
กาหนดโครงการงบประมาณ และดาเนินงานตามแผนงานวิทยาลัยฯ มีการประเมินผล และจัดสรุปเป็นรูปเล่ม
รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ และผลการดาเนินงานมาเพื่อปรับปรุงแก้ไข / พัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย การอาชีพฝาง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษา
มีการดาเนิ นงานตามแผนพัฒ นาการจั ดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้ มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การดาเนินงานและรายงานผลตามแผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน
4. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน
5. จัดทาแผนกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
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6. จัดทารายงานการประเมินประกันคุณภาพภายในประจาปี
7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ได้จัดทารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
5. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ







5 ข้อ

ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพฝาง ปฏิบัติตามประเด็น
จานวน 5 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้ความสาคัญระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการจัดทาร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดที่มีการประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

1

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
13

2

3

4
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
ค่าคะแนน
ระดับ
คุณภาพ
4
ดี
3.77
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4.75
ดีมาก

ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
ระดับ
คุณภาพ
4
ดี
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4.5
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่มีการ
พัฒนา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

9 x 100 = 69.23
13
69.23 x 5 = 4.32
80
ค่าคะแนน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2 อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่
ผลการประเมิน
4.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติตามประเด็นจานวน 5 ข้อ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มี
ร้อยละ 76.92
การพัฒนา
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4.32

ดี

4.66

ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
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ด้านที่ 5 ด้านการส่งเสริม การจัดภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง จั ด ระบบภู มิ ทั ศ น์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง อ านวยความสะดวกทั้ ง ภายใน
และภายนอกห้องเรียน เช่น การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ การจัดพื้นที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด การจัดผังห้องเรียน อาคาร สถานที่
โรงอาหาร ร้านค้าสหการ ฯลฯ ระบบดูแลรักษาความสะอาด และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 มีการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับอาชีวศึกษา
ดาเนินงานองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแต่ละองค์ประกอบ มีการวางแผนพื้นฐานการศึกษาใน
สาขานั้ น ๆ ทั้ง ช่างอุตสาหกรรม พณิช ยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยสาระการเรียนรู้ คือ
ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน มุ่งเน้นไปสู่การมองให้เห็นการทางาน
เข้าใจธรรมชาติของพืช เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ มีการดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” มี
การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ จัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ ปลูกพรรณไม้ บันทึกภาพ ทาผังแสดงตาแหน่ง รวมถึงการ
นาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และจัดทารายงานใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีโครงการ กิจกรรม การบริหารจัดการ และมีข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม มีการจัด สภาพแวดล้อมสิ่งอานวยความ
สะดวก และเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา มีการดาเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” มีการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ จัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ ปลูกพรรณไม้ บันทึกภาพ ทา
ผังแสดงตาแหน่ง รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระ และจัดทารายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีโครงการ กิจกรรม การบริหารจัดการ และมีข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม มีการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอานวยความ
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สะดวก และเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง ได้ ด าเนิ น โครงการ กิ จ กรรม และมี ข้ อ มู ล การจั ด การภู มิ ทั ศ น์
และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมสิ่งอานวยความสะดวกทั้ง
ภายใน และภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชุมอาคารอานวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจาปีงบประมาณ 2560
๓. รูปภาพภูมิทัศน์ในวิทยาลัยการอาชีพฝาง
๔. โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2560
๕. โครงการกิจกรรม 5 ส
๖. จัดทาคาสั่งวิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการ
๗. จัดทาบันทึกข้อความการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม และมีข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ นักเรีย น นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึก ษามีส่ ว นร่ ว มในการดู แลรั ก ษาความสะอาด ภู มิทัศ น์
สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพภูมิทัศน์ สภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งอานวย
ความสะดวก และเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้าย
แสดงการใช้พื้นที่ ป้ายแสดงคาเตือนความปลอดภัย ความพร้อมของ
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอประชุม ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต
อาคารสถานที่ จุ ด พั ก ผ่ อ น มุ ม ศึ ก ษาค้ น คว้ า ห้ อ งพยาบาล ห้ อ ง
เครื่องมือ สนามกีฬา พื้นที่นันทนาการ ห้องกิจกรรม โรงอาหาร สหการ
ร้านค้า ร้านค้าเอกสารการพิมพ์ ธนาคารในโรงเรียน จุดบริการน้าดื่ม
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be Number One ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อานวย
ความสะดวกต่ อ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด อบรม
สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

ปฏิบัติ







ไม่ปฏิบัติ
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ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ในการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ


5 ข้อ

ระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินจานวน 5 ข้อ คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม  ดีมาก

 ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา
25๖๐
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง มี ก ารด าเนิ น การตามโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” มีการศึกษา
ข้อมูลด้านต่าง ๆ จัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ ปลูกพรรณไม้ บันทึกภาพ ทาผังแสดงตาแหน่ง รวมถึงการนาไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา โดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และจัดทารายงานในรูปแบบต่างๆ
เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ที่ประกอบด้วย
๑. โครงการศึกษาดูงาน การดาเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
๒. โครงการ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
๓. โครงการเก็บตัวอย่างพืชพรรณไม้เป็นตาราต้นไม้
๔. วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สารวจพรรณไม้ ทา และติดป้ าย
รหัสประจาต้นไม้ บันทึกภาพพรรณไม้ หรือ วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อ ทาป้ายชื่อ
และผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
๕. วิทยาลัยฯ มีการจัดหาพรรณไม้ ปลูกดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชพรรณ
๖. วิทยาลั ย ฯ มีการจั ดเตรี ย มครูผู้ ส อน ให้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ยน ลงใน
รายวิชาที่สอน ในปีการศึกษา 256๑
๗. วิทยาลัยฯ มีตัวอย่างแผนการสอนที่ใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนการสอนสาหรับบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงในรายวิชาที่สอน ในปีการศึกษา 256๑
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา
2560
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สารวจพรรณไม้ ทา และติดป้ายรหัสกระจา
ต้นไม้ บันทึกภาพพรรณไม้ หรือ วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อ หรือ สอบถามข้อมูลพรรณ
ไม้ ทาป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนการเรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาคุณ
และสุนทรียภาพพรรณไม้ ทาผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึก
การเปลีย่ นแปลง เพื่อให้เห็นคุณ รูค้ ่า ของพืชพรรณ
3. สถานศึกษามีการนาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ โดยการใช้ปัจจัยหลาย
ปัจจั ยในชนิดเดีย วกั น หรือ ต่ างชนิด กัน เพื่อ ให้เ ห็น ความต่ าง เมื่อ เห็น ความต่าง ก็ จะเกิ ด
จินตนาการอันจะนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน
4. สถานศึกษามีการรวบรวมผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่
ละด้าน จัดลาดับสาระ หรือ กลุ่มสาระ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5. สถานศึกษามีการบูรณการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่างๆ การเผยแพร่
องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ในวงกว้าง
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ











๕ ข้อ

ระดับคุณภาพในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินจานวน ๕ ข้อ คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม  ดีมาก

 ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 ด้านระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัว บ่ งชี้ที่ 5.2 ระดับ คุณภาพในการการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี “สวนพฤกษศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น”
ประจาปีการศึกษา 2560
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ด้านที่ 6 ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลั ย การอาชี พฝาง มี ก ารทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานโดยองค์ กรมาตรฐานจากภายนอก
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบของศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัยซึ่งดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 19 เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่ ฝึ ก อบรม และทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ
และให้บริการกับประชาชนทั่วไปในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสริมสนับสนุนบุค ลากรทางด้าน
วิชาชีพ ให้สามารถประเมินคุณวุฒิ วิช าชีพ และผ่านการประเมินคุณวุฒิ วิชาชีพ ซึ่งเป็นการรับรองความรู้
ความสามารถ และทักษะของบุคคลในการทางานตามมาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์
โ ด ย ต ร ง ต่ อ ก า ลั ง ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ สู ง แ ต่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
และความเชี่ย วชาญในการประกอบอาชีพ ในเขตอ าเภอฝาง อาเภอแม่อ าย อาเภอไชยปราการ อ าเภอ
เชียงดาว และอาเภอใกล้เคียง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานภายนอก ด้านการทดสอบฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ มีการจัด ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ
การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในงานที่ ท า ให้ ก้ า วทัน กั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง และเป็ น การเพิ่ ม ความสามารถในการท างาน ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 - 80 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 สาขางาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่กาหนด ประเภทการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 1
(ชั้นต้น) มีโครงการความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ด้านการประเมิ นคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กร
ภายนอก มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิ
วิชาชีพ ส่งเสริม สนั บสนุ น บุ คลากรในวิทยาลั ยให้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
สมรรถนะอาชีพ ให้สามารถเป็นผู้รับการประเมินคุ ณวุฒิวิชาชีพ ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 1 (National Certificate of Professional Qualification 1) ประเภทผู้มีทักษะเบื้องต้น (Basic
Skilled Personnel/Worker) มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ด้านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย ฝึกอบรมหลักสูตรฝึก
ยกระดับ การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่กาหนด ทั้ง 3 ประเภท
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ความพยายาม (Attempt)
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพฝาง
4. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝาง กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19
เชียงใหม่
5. ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
6. จัดทารายงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
7. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ 6.1 สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ด้าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. มีการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย
3. ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่
แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทา ให้ก้าว
ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทางาน ให้มี
ประสิท ธิภาพยิ่ งขึ้น ใช้ ระยะเวลาการฝึก อบรม ๑๒–๘๐ ชั่วโมง อย่างน้อย 1
สาขางาน
4. ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐาน
อยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทา ให้
ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ๖ – ๘๐ ชั่วโมง อย่างน้อย 1
สาขางาน
5. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่
กาหนด ประเภทการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๑ ( ชั้นต้น )
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ








4 ข้อ

1 ข้อ

ระดับคุณภาพ สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินจานวน 4 ข้อ คิดเป็นระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 อยู่ในระดับ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง สถานศึกษามีโครงการความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ด้านการ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก มีส ถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร สนั บ สนุ น การประเมิน คุณวุฒิ วิช าชีพ ส่ งเสริม สนับสนุน บุคลากรในวิทยาลั ยให้ เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ มีค วามผู้ เชี่ย วชาญ ด้ านสมรรถนะอาชีพ ให้ ส ามารถเป็นผู้ รับการประเมิ น คุณ วุฒิ วิ ช าชี พ
ประเมิน คุณวุฒิ วิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิ วิช าชีพชั้น 1 (National Certificate of Professional
Qualification 1) ประเภทผู้มีทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled Personnel/Worker) สถานศึกษามีการรายงาน
ผลการด าเนิ น โครงการ กิ จ กรรม และประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เ กี่ย วข้ อ งทั้ งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ด้านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการดาเนินงาน ด้านการร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
จากองค์กรภายนอก ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
2 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ ส า ข า บ ริ ก า ร ย า น ย น ต์ ข อ ง นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีโครงการความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ด้านการประเมิน
คุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
2. มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สนับสนุนการ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสมรรถนะอาชีพ ให้สามารถเป็นผูร้ ับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
4. ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (National Certificate of
Professional Qualification 1) ประเภทผู้มีทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled
Personnel/Worker)
5. สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ







สรุป : ในปีการศึกษา 2560
ระดับคุณภาพ สถานศึกษาร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินจานวน 5 ข้อ คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก

57

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.2 อยู่ในระดับ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

ตั ว บ่ ง ชี้ 7.1 สถานศึ ก ษาเป็ น สถานที่ - ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมื อ - ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
แรงงานแห่งชาติ
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น
1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาร่วมมือ
ดีมาก - 4.51 - 5.00
สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
ดี - 3.51 - 4.50
จากองค์กรภายนอก
พอใช้ - 2.51 - 3.50
ต้องปรับปรุง - 1.51 - 2.50

ผลสัมฤทธิข์ อง
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

ผลการ
ประเมิน
ดี

คะแนน
5

ดีมาก

4.50

ดี

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - 0.00 - 1.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 ดีมาก  ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพจากองค์กรภายนอก
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ตอนที่ 4
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง พบว่ามาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยส่วนใหญ่
ของวิทยาลัย ฯ มีผลการดาเนิน งานอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ และมีบางมาตรฐานและตัว บ่งชี้ที่วิทยาลั ย ฯ
ยังต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต เนื่องจากในปี 2560 มีการกาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ฉบับใหม่ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพ
ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภพในการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี “สวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา 25๖๐
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาร่วมมือสนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพจากองค์การภาพนอก
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี่ที่ 1.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ 6.1 สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ
4.2 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริ มพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษ ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีโ อกาสฝึ กทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
2. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นมีทักษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่ าน การเขียน และการสนทนา
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริ มภาษาต่างประเทศโดยเพิ่มภาษาที่ 3 คือภาษาจีนกลาง แก่ผู้ เรียน โดยจัดให้ มีครู
อาสาสมัครจีนมาช่วยสอน
4. ดาเนินการพัฒนานั กเรี ยน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็น กระบวนการ เพื่อให้ นักเรียน
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
5. วางระบบการดู แล และหาแนวทางแก้ ไขปัญหา ให้ กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาหรือมี
แนวโน้มที่จะออกกลางคัน
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในส่วนของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างชมรม เพื่อร่วมกันป้องปรามปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่าง
ครอบคลุม
7. จัดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
8. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
ความรู้ และทักษะ การคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. คงระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
2. คงระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
5. คงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
6. คงระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. คงระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรานวิชา
2. คงระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
3. สถานศึกษา มีการจัดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
4. คงระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. สนับสนุนให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทั้งในรูปของการพัฒนาหลักสูตร หรือในรูปของการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาที่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
1. คงระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. คงระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2559
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรฐานด้ า นระดั บ คุ ณภาพในการจัด การภู มิ ทั ศ น์ และสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้
1. การดาเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มีการรวบรวมผล
การเรี ย นรู้ วิเ คราะห์ เรี ย บเรี ย งสาระ จั ด ระเบี ย บข้อ มู ล สาระแต่ ล ะด้ า น จั ด ล าดับ สาระ
หรือ กลุ่มสาระ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อ
ผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนเกี่ยวกับ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ในกลุ่มสาระ
และสาขาวิชาต่าง ๆ การเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวงกว้าง
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. มีการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับการฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้
แรงงานเหล่ านี้ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทา ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ ย นแปลง และเป็ น การเพิ่ ม ความสามารถในการท างาน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ใช้
ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 - 80 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 สาขางาน
2. คงระดับการร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ จากภาครัฐและเอกชน
2. การระดมทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
3. จัดงบประมาณในการจัดสร้าง พัฒนา อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยให้เพียงพอ
ต่อผู้เรียน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ภาคผนวก ก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
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คำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง
ที่ 159 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
และกำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
……………………………………………………………………………………………………
ตำมที่ ก ฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ พ.ศ.2553
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ส่วนที่ 2
กำรอำชีว ศึกษำ ข้อ 22 ให้ ส ถำนศึกษำอำชีวศึกษำจัดให้ มีระบบกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมหลักเกณฑ์
และแนวทำงปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในกำรอำชี ว ศึ ก ษำ เพื่ อ บุ ค ลำกรทุ ก คนได้ ด ำเนิ น กำร
ไปในทิศทำงเดียวกัน และวิทยำลัยฯ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ และมำตรฐำน
กำรศึกษำโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วั น ที่ 26 มกรำคม พ.ศ.2560 ได้ อ อกประกำศคณะกรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทำงปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ให้ใช้กับหน่วยงำนต้นสังกัด
และสถำนศึกษำที่เ ปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ตั้งแต่วันที่
26 มกรำคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
วิทยำลั ยฯได้จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
พ.ศ.2559 ( 4 มำตรฐำน 14 ตัวบ่ งชี้ มำตรฐำนอบรมระยะสั้น 10 ตัว บ่งชี้ และมำตรฐำนสถำนศึกษำ 2
มำตรฐำน 4 ตัว บ่งชี้ ) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดำเนินงำนระดับสำขำวิชำในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน
ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ตำมมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ที่กำหนด ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับสำขำวิชำ และรำยงำน กำรประเมินตนเองภำยในสถำนศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1.คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาประกั น คุ ณ ภาพ มี ห น้ ำ ที่ 1) พั ฒ นำระบบกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง 2) แต่ง ตั้งคณะกรรมกำรพั ฒ นำคุณภำพกำรศึก ษำ คณะอนุกรรมกำรติ ดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 3) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
สถำนศึ ก ษำหรื อ วิ ท ยำลั ย ในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ และกำรด ำเนิ น งำน
ตำมแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ 4) กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยกำกับ
ติดตำมกำรทำงำนของคณะอนุกรรมกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ และคณะอนุ กรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 5) ให้ควำมเห็นชอบมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ และนำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย ประกอบด้วย
/ 1.1 ด.ร.สมพงศ์ ...
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ด.ร.สมพงศ์
นำยวันชำติ
นำยอรุณ
นำยปัญญำ
นำยสมจิตร
นำงสำวเสำวรัตน์
นำยชำลัน
นำงสำยนที

ค่ำยคำ
ศิริภัทรนุกุล
ชองชะลัย
ช่ำงงำน
ธงห้อย
ใชสงครำม
คุณหลวง
ดำดิบ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ 1) จัดทำมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 2) จัดทำคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 3) พิจำรณำ
วิ นิ จ ฉั ย ผลกำรติ ด ตำมตรวจสอบคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของแผนกวิ ช ำ/สำขำวิ ช ำและวิ ท ยำลั ย โดยภำพรวม
ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย
2.1 นำยปัญญำ
ช่ำงงำน
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงสำวเสำวรัตน์
ใชสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยสมจิตร
ธงห้อย
กรรมกำร
2.4 นำยชำลัน
คุณหลวง
กรรมกำร
2.5 นำงสำยนที
ดำดิบ
กรรมกำร
2.6 นำยวิสันต์
ปัญญำ
กรรมกำร
2.7 นำยศุทิชัย
อำยุมั่น
กรรมกำร
2.8 นำยวรพงศ์
วงค์อ้ำย
กรรมกำร
2.9 นำยอดิศร
ฐิติธรรมรัตน์
กรรมกำร
2.10 นำยชำญชัย
จรัสศรี
กรรมกำร
2.11 นำงวรนุช
มำอินทร์
กรรมกำร
2.12 นำยดม
ปิจจวงค์
กรรมกำร
2.13 นำยปัณณทัต
คำหอม
กรรมกำร
2.14 นำยสิรภพ
อินตำยวง
กรรมกำร
2.15 นำงสำวอัจฉรำ
ทองปัน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของแผนกวิช ำ/สำขำวิชำและวิทยำลั ย
มีหน้ำที่ 1) แนะนำ ปรึกษำ และนิเทศแก่ครู และบุคลำกรทั้งระดับบุคคล แผนกวิชำ/สำขำวิชำ 2) จัดทำคู่มือ
กำรนิ เ ทศ 3) ก ำกั บ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนของครู ใ นแผนกวิ ช ำและงำน 4) รำยงำนผลพร้ อ มเสนอแนะ
ประกอบด้วย
3.1 นำยปัญญำ
ช่ำงงำน
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำงสำวเสำวรัตน์
ใชสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
3.3 นำยสมจิตร
ธงห้อย
กรรมกำร
3.4 นำยชำลัน
คุณหลวง
กรรมกำร
3.5 นำงสำยนที
ดำดิบ
กรรมกำร
/ 3.6 นำยบุญส่ง ...
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3.6 นำยบุญส่ง
3.7 นำยวิสันต์
3.8 นำยศุทิชัย
3.9 นำยวีระพล
3.10 นำยวรพงศ์
3.11 นำงสำวชวำลินี
3.12 นำงแสงเดือน
3.13 นำยดนัย
3.14 ว่ำที่ ร.ท.ไพรัช
3.15 นำยอดิศร
3.16 นำยชำญชัย
3.17 นำงวรนุช
3.18 นำยดม
3.19 นำยปัณณทัต
3.20 นำยสิรภพ
3.21 นำงสำวอัจฉรำ

เทียนแก้ว
ปัญญำ
อำยุมั่น
กองบุญ
วงค์อ้ำย
สิงห์คำ
ชมภูมิ่ง
ชำวคำเขต
ชัยวรรณ์
ฐิติธรรมรัตน์
จรัสศรี
มำอินทร์
ปิจจวงค์
คำหอม
อินตำยวง
ทองปัน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

4. คณะอนุ ก รรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ วิ ท ยาลั ย ฯ แผนกวิ ช า/สาขาวิ ช า
มีหน้ำที่ 1) จัดทำคู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 2) จัดทำแผนกำรประเมิน และกำหนดเวลำ
กำรประเมิ น 3) ท ำกำรประเมิ น คุ ณ ภำพแผนกวิ ช ำ หรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรประเมิ น แผนกวิ ช ำ
ซึ่งควรมีผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพเป็ นกรรมกำร 4) จัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
4.1 นำงสำวเสำวรัตน์
ใชสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
4.2 นำงสำยนที
ดำดิบ
รองประธำน
4.3 นำยวิสันต์
ปัญญำ
กรรมกำร
4.4 นำยศุทิชัย
อำยุมั่น
กรรมกำร
4.5 นำยวรพงศ์
วงค์อ้ำย
กรรมกำร
4.6 ว่ำที่ ร.ท.ไพรัช
ชัยวรรณ์
กรรมกำร
4.7 นำยอดิศร
ฐิติธรรมรัตน์
กรรมกำร
4.8 นำยชำญชัย
จรัสศรี
กรรมกำร
4.9 นำงวรนุช
มำอินทร์
กรรมกำร
4.10 นำยดม
ปิจจวงค์
กรรมกำร
4.11 นำยญำณศักดำ
โอสถ
กรรมกำร
4.12 นำยรุ่ง
ชมภูมิ่ง
กรรมกำร
4.14 นำยปัณณทัต
คำหอม
กรรมกำร
4.15 นำยสิรภพ
อินตำยวง
กรรมกำร
4.16 นำยสำวฐิติมำ
ยะเรือน
กรรมกำร
4.17 นำยณัฐพล
น้อยตุ่น
กรรมกำร
/ 4.18 นำยอภิเดช ...
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4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25

นำยอภิเดช
นำงสำวกัณฐิกำ
นำยมงคล
นำงสำวชมภูนุช
นำงสำวรุ่งนภำ
นำงสำวอัจฉรำ
นำยชุ่มจิตร
นำยสรำวุธ

ชูฤทธิ์
ท่ำข้ำม
ไชยเชษฐ
ทรำยคำ
ขำวสะอำด
ทองปัน
ศรีเขื่อนแก้ว
ปันทะนะ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

5. คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ ำที่ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำกำรด ำเนิ น งำน
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
5.1 นำยปัญญำ
ช่ำงงำน
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำงสำวเสำวรัตน์
ใชสงครำม
กรรมกำร
5.3 นำยสมจิตร
ธงห้อย
กรรมกำร
5.4 นำยชำลัน
คุณหลวง
กรรมกำร
5.5 นำงสำยนที
ดำดิบ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมการจั ด ทารายงานประเมิน ตนเอง (SAR) สถานศึกษา มีห น้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูล สรุปเอกสำรข้อมูลจำกกำรดำเนินงำนระดับสำขำวิ ชำ เพื่อจัดทำเอกสำรรำยงำนประเมินตนเอง
(SAR) ของสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ รำยงำนต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ และส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงเผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป ประกอบด้วย
6.1 นำงสำยนที
ดำดิบ
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวอัจฉรำ
ทองปัน
รองประธำนกรรมกำร
6.3 นำยจักรวี
สมศักดิ์ตระกูล
กรรมกำร
6.4 นำยบุญส่ง
เทียนแก้ว
กรรมกำร
6.5 นำยวิสันต์
ปัญญำ
กรรมกำร
6.6 นำยศุทิชัย
อำยุมั่น
กรรมกำร
6.7 นำยวรพงศ์
วงค์อ้ำย
กรรมกำร
6.8 นำงแสงเดือน
ชมภูมิ่ง
กรรมกำร
6.9 ว่ำที่ ร.ท.ไพรัช
ชัยวรรณ์
กรรมกำร
6.10 นำยดม
ปิจจวงค์
กรรมกำร
6.11 นำยรุ่ง
ชมภูมิ่ง
กรรมกำร
6.12 นำยดนัย
ชำวคำเขต
กรรมกำร
6.13 นำงสำวภิรำภัทร์
แซ่อึ้ง
กรรมกำร
6.14 นำงรัชนีกุล
วงค์ษำ
กรรมกำร
6.15 นำยรำชันย์
คำขำว
กรรมกำร
6.16 นำยอภิเดช
ชูฤทธิ์
กรรมกำร
6.17 นำงสำวกัณฐิกำ
ท่ำข้ำม
กรรมกำร
6.18 นำยชุ่มจิตร
ศรีเขื่อนแก้ว
กรรมกำร
/ 6.19 นำงสำวพวงผกำ ...
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6.19 นำงสำวพวงผกำ
6.20 นำยบัณฑิต
6.21 นำยสิรภพ
6.22 นำงสำวศรัญญำ
6.23 นำงสำวพรพิงค์
6.24 นำงฐิติมำ
6.25 นำยอำนนท์
6.26 นำงสำวเบญจลักษณ์
6.27 นำงสำวพิณนภำ
6.28 นำงสำวกิติพร
6.29 นำงสำวอังคณำพร
6.30 นำงสำวนภำลัย
6.31 นำงสำวรุ่งนภำ
6.32 นำงสำวศิริกัญญำ
6.33 นำยสรำวุธ
6.34 นำงสำยสมร
6.35 นำงสำวชัญญำนุช

เมถิน
นวนเนตร
อินตำยวง
เมืองนำโชค
บุญเรือง
สิงห์ใจ
โนจำ
สมองดี
ขุนศรี
สุขแยง
จิระวัฒนำกูล
หวลกำบ
ขำวสะอำด
ใจวังโลก
ปันทะนะ
กัลยำ
ภูสำม

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

7. คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ มู ล มาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ มี ห น้ ำ ที่ ต รวจสอบ กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
มำตรฐำน และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก ำหนด ให้ มี ค วำมถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ตำมรำยงำนประเมิ น ตนเอง (SAR)
ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
1 ด้ านการด้ านผลการจัดการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
1.1 ระดับควำมพึง ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
พอใจที่มีต่อคุณภำพ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ 1.นำยบัณฑิต นวนเนตร
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยดนัย ชำวคำเขต
2.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
3.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
4.น.ส.ธิดำรัตน์ ทองเที่ยง
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.พิณนภำ ขุนศรี
2.น.ส.เบญจลักษ์ สมองดี

ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.นำยปัณณฑัต คำหอม
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
12.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

/ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
1 ด้านผลการจัดการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
1.2 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
เทียบกับจำนวนผูเ้ ข้ำ 1.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
เรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
2.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ อำภิรมย์
2.นำงขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์

2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน 6 ตัวบ่งชี้
2.1 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
กำรดำเนินกำรบริหำร คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
จัดกำรศึกษำตำม
1.น.ส.พวงผกำ เมถิน
แนวทำงสถำนศึกษำ 2.นำยบัณฑิต นวนเนตร
คุณธรรม
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยปัณณฑัต คำหอม
2.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
3.นำยมงคล ไชยเชษฐ
4.นำยพรรณพัชณรงค์ รัมภำรัตน์
5.นำยจตุรงค์ ปวนป้อม
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.พิณนภำ ขุนศรี
2.น.ส.เบญจลักษ์ สมองดี
2.2 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
กำรดำเนินกำรตำม
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
นโยบำยสำคัญของ
1.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
หน่วยงำนต้นสังกัด
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
2.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
3.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.อังคณำพร จิระวัฒนกูล
2.น.ส.พัตฐณียำ ยินดีวรรณรัตน์

ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.รำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
11.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.นำยปัณณทัต คำหอม
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
12.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำวสำววรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยดนัย ชำวคำเขต
3.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
4.นำงชวำลินี สิงห์คำ
5.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

/ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ...

7
มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน 6 ตัวบ่งชี้
2.3 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
กำรบริหำรจัดกำร
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ด้ำนบุคลำกร
1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
2.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
3.นำยคชศักดิ์ คงทอง
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.อังคณำพร จิระวัฒนกูล
2.น.ส.พัตฐณียำ ยินดีวรรณรัตน์

2.4 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
กำรบริหำรจัดกำร
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ด้ำนกำรเงิน
1.นำงวรนุช มำอินทร์
2.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
2.น.ส.พัชรี ทรำยคำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.นภัสวรรณ ทองคำ
2.น.ส.จำรุณี จำงหลู่
2.5 ระดับคุณภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอำคำรสถำนที่
ด้ำนครุภัณฑ์ และ
ด้ำนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ

ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
2.นำยดม ปิจจวงค์
3.นำยวีระพล กองบุญ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยชำญชัย จรัสศรี
2.นำยดนัย ชำวคำเขต
3.น.ส.พวงผกำ เมถิน
4.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร

ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยดม ปิจจวงค์
5.น.ส.จุฑำรัตน์ เกิดรื่น
6.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
7.นำยอธิป อำคะโรจน์
8.นำยกรกช อนุเครำะห์
9.นำยชำญชัย จรัสศรี
10.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
11.นำยดนัย ชำวคำเขต
12.นำยสิรภพ อินตำยวง
13.นำยวิสันต์ ปัญญำ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยดม ปิจจวงค์
5.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
6.นำยอธิป อำคะโรจน์
7.นำยชำญชัย จรัสศรี
8.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
9.นำยดนัย ชำวคำเขต
10.นำยสิรภพ อินตำยวง
11.นำยวิสันต์ ปัญญำ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยดม ปิจจวงค์
5.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
6.นำยอธิป อำคะโรจน์
7.นำยชำญชัย จรัสศรี
8.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
9.นำยดนัย ชำวคำเขต
10.นำยสิรภพ อินตำยวง
11.นำยวิสันต์ ปัญญำ

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

/ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน 6 ตัวบ่งชี้
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำงจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์
2.น.ส.กิติพร สุขแยง
3.นำยอภิสิทธิ์ หล่อเถิน
4.นำงสำยสมร กัลยำ
2.6 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
กำรประสำนควำม
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ร่วมมือเพื่อกำร
1.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
บริหำรจัดกำรศึกษำ 2.นำยยุทธนำ อ่อนช่อน
3.นำยวีระพล กองบุญ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
4.นำยดม ปิจจวงค์
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
5.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
2.น.ส.พวงผกำ เมถิน
6.นำยอธิป อำคะโรจน์
3.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
7.นำยชำญชัย จรัสศรี
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
8.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
5.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
9.นำยดนัย ชำวคำเขต
ผู้สนับสนุนข้อมูล
10.นำยสิรภพ อินตำยวง
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
11.นำยวิสันต์ ปัญญำ
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 4 ตัวบ่งชี้
3.1 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
กำรจัดกำรเรียน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
กำรสอนรำยวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยวีระพล กองบุญ
1.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.นำยดม ปิจจวงค์
2.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
5.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
3.น.ส.พวงผกำ เมถิน
6.นำยอธิป อำคะโรจน์
ผู้สนับสนุนข้อมูล
7.นำยชำญชัย จรัสศรี
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
8.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
9.นำยดนัย ชำวคำเขต
10.นำยสิรภพ อินตำยวง
11.นำยวิสันต์ ปัญญำ
3.2 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
กำรพัฒนำรำยวิชำ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
หรือ กลุ่มวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยวีระพล กองบุญ
1.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.นำยดม ปิจจวงค์
2.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
5.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
3.น.ส.พวงผกำ เมถิน
6.นำยอธิป อำคะโรจน์

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

1.นำยชำลัน คุณหลวง
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร
6.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
7.นำยปัณณทัต คำหอม

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

/ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ ...

9
มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 4 ตัวบ่งชี้
ผู้สนับสนุนข้อมูล
7.นำยชำญชัย จรัสศรี
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
8.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
9.นำยดนัย ชำวคำเขต
10.นำยสิรภพ อินตำยวง
11.นำยวิสันต์ ปัญญำ

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ

3.3 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
กำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1. นำยยุทธนำ อ่อนช่อน
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
2.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
4.นำยดนัย ชำวคำเขต
5.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำงสำวเบญจลักษณ์ สมองดี
2.นำงสำวพิณนภำ ขุนศรี
3.นำงสำวนภำลัย หวลกำบ
4.นำงสำวพัชรี ทรำยคำ
5.นำงสำยสมร กัลยำ
3.3 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
กำรจัดกิจกรรมเสริม คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
หลักสูตร
1. น.ส.พวงผกำ เมถิน
2. นำยบัณฑิต นวนเนตร
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
2.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
4.นำยดนัย ชำวคำเขต
5.นำงฐิติมำ สิงห์คำ
6.น.ส.ฐิติมำ ยะเรือน
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำงสำวเบญจลักษณ์ สมองดี
2.นำงสำวพิณนภำ ขุนศรี
3.นำงสำวนภำลัย หวลกำบ
4.นำงสำวพัชรี ทรำยคำ

1.นำยชำลัน คุณหลวง
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร
6.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
7.นำยปัณณทัต คำหอม

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
11.นำงสำวชมพูนุช ทรำยคำ
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
13.นำยสิรภพ อินตำยวง
14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
11.นำงสำวชมพูนุช ทรำยคำ
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
13.นำยสิรภพ อินตำยวง

1.นำยชำลัน คุณหลวง
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร
6.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
7.นำยปัณณทัต คำหอม

14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล

/ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน จานวน 2 ตัวบ่งชี้
4.1 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอขอมูลต่อ
กำรดำเนินกำร
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ประกันคุณภำพ
1.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
ภำยใน
2.นำยชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
2.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
3.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
4.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
5.นำยสิรภพ อินตำยวง
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.ชัญญำนุช ภูสำม
2.นำงสำยสมร กัลยำ
3.นำยอภิสิทธิ์ หล่อเถิน
4.2 ร้อยละของตัว
บ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ

ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
2.น.ส.รุ่งนภำ ขำวสะอำด
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
2.นำยอำนนท์ โนจำ
3.นำยชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
4.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
5.นำยวรวิทย์ สุ่มพันธ์
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.ชัญญำนุช ภูสำม
2.นำงสำยสมร กัลยำ
3.นำยอภิสิทธิ์ หล่อเถิน

ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
10.นำยวิเชียร อุน่ ดอนตอง
11.น.ส.ชมพูนุช ทรำยคำ
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
13.นำยสิรภพ อินตำยวง

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
4.นำยชำญชัย จรัสศรี

14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
11.น.ส.ชมพูนุช ทรำยคำ
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
13.นำยสิรภพ อินตำยวง
14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล
5 ด้านการส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
5.1 ระดับคุณภำพใน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
กำรจัดกำรภูมิทัศน์
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ 1.นำยดม ปิจจวงค์
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
กำรเรียนรู้
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
2.นำยวิสันต์ ปัญญำ
5.นำยรำชันย์ คำขำว

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำยดนัย ชำวคำเขต
4.นำงวรนุช มำอินทร์

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
4.นำยชำญชัย จรัสศรี
5.นำยสมจิตร ธงห้อย
6.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว

/ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
5 ด้านการส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
3.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำงวรนุช มำอินทร์
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
5.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
6.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
7.นำยสิรภพ อินตำยวง
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
8.นำยปัณณฑัต คำหอม
11.น.ส.ชมพูนุช ทรำยคำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
1.นำงจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์
13.นำยสิรภพ อินตำยวง
2.น.ส.กิติพร สุขแยง
14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล
3.นำยอภิสิทธิ์ หล่อเถิน
4.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล
5.2 ระดับคุณภำพใน
กำรดำเนินโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ
สยำมบรมรำชกุมำรี
“สวนพฤกษศำสตร์ใน
โรงเรียน”

ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
2.น.ส.จริยำ ยศอิ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยดม ปิจจวงค์
2.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
5.น.ส.พวงผกำ เมถิน
6.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
7.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
8.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
9.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
10.น.ส.รุ่งนภำ ขำวสะอำด
11.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
12.นำยอำนนท์ โนจำ
13.นำยอภิเดช ชูฤทธิ์
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
11.น.ส.ชมพูนุช ทรำยคำ
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
13.นำยสิรภพ อินตำยวง

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
7.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
8.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
9.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
4.นำยชำญชัย จรัสศรี
5.นำยสมจิตร ธงห้อย
6.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
7.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
8.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
9.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

/ 6 ด้ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
6 ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน จานวน 2 ตัวบ่งชี้
6.1 สถำนศึกษำเป็น ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
สถำนที่ฝึกอบรม และ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ศูนย์ทดสอบ
1.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
มำตรฐำนฝีมือ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
แรงงำนแห่งชำติ
1.นำยจตุรงค์ ปวนป้อม
4.นำยปัณณฑัต คำหอม
2.นำยรำชันย์ คำขำว
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
6.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
5.นำยอรรถกร หมอเอ็ด
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
1.นำยมงคล ไชยเชษฐ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
2.นำยคฑำวุธ ดวงซำคำ
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
3.นำยจักรวี สมศักดิต์ ระกุล
4.นำยไพรศร อินทรลักษณ์
6.2 สถำนศึกษำ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
ร่วมมือ สนับสนุนกำร คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ประเมินคุณวุฒิ
1.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
วิชำชีพ จำกองค์กร
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
ภำยนอก
1.นำยมงคล ไชยเชษฐ
4.นำยปัณณฑัต คำหอม
2.นำยคฑำวุธ ดวงซำคำ
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
3.นำยจักรวี สมศักดิต์ ระกุล
6.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยไพรศร อินทรลักษณ์
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
1.นำงสำยสมร กัลยำ
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

8. คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ มู ล มาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ มี ห น้ ำ ที่ ต รวจสอบ กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
มำตรฐำน และตัวบ่งชี้ที่กำหนด ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับ
คุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management) จานวน 4 ตัวบ่งชี้
1.1 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
จำนวนสำขำวิชำที่
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ครูผสู้ อนมีคณ
ุ วุฒิด้ำน 1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
วิชำชีพตรงตำมสำขำ ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
1.นำยดนัย ชำวคำเขต
4.นำยปัณณฑัต คำหอม
2.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
3.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
6.นำยวีระพล กองบุญ

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทชิ ัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

/ 1.2 ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ฯ ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management) จานวน 4 ตัวบ่งชี้
ผู้สนับสนุนข้อมูล
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
1.น.ส.อังคณำพร จิระวัฒนำกุล
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
2.น.ส.พัตฐณียำ ยินดีวรรณรัตน์
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
12.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
1.2 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
งบประมำณที่
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ 1.นำงวรนุช มำอินทร์
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
อุปกรณ์สำหรับกำร ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
จัดกำรเรียนกำรสอน 1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
เทียบกับ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
5.นำยรำชันย์ คำขำว
งบดำเนินกำร
1.นำงสำยสมร กัลยำ
6.นำยวีระพล กองบุญ
2.น.ส.นภัสวรรณ ทองคำ
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
3.น.ส.พัชรี ทรำยคำ
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
4.น.ส.กุลธิดำ อินทวงค์
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
5.น.ส.จำรุณี จำงหลู่
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
6.น.ส.กิติพร สุขแยง
11.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
7.นำงจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
1.3 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
งบประมำณที่ใช้ใน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
กำรพัฒนำระบบ
1.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
(ICT)เพื่อกำรจัดกำร 1.นำยดนัย ชำวคำเขต
4.นำยปัณณทัต คำหอม
เรียนกำรสอน เทียบ 2.นำยอธิป อคโรจน์
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
กับงบดำเนินงำนของ 3.นำยบัณฑิต นวนเนตร
6.นำยวีระพล กองบุญ
สถำนศึกษำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
1.นำยอภิสิทธิ์ หล่อเถิน
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
2.นำงสำยสมร กัลยำ
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
12.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
1.4 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
ผู้เรียนที่ออกกลำงคัน คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
เมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 1.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
1.นำยกิติพัชญ์ ทองดี
4.นำยปัณณทัต คำหอม
2.นำยบัณฑิต นวนเนตร
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ

1.นำงสำวเสำวรัตน์ ใช
สงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

1.นำงสำวเสำวรัตน์ ใช
สงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยกิติพัชญ์ ทองดี
3.นำยบัณฑิต นวนเนตร
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
5.นำงสำวอัจฉรำ ทองปัน

/ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management) จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ผู้สนับสนุนข้อมูล
6.นำยวีระพล กองบุญ
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
3.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ อำภิรมย์
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
4.นำงขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
5.น.ส.พัชรี ทรำยคำ
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
12.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
2.1 อัตรำส่วนจำนวน ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
ผู้เรียนต่อครูผู้สอน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
1.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
4.นำยปัณณทัต คำหอม
2.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ อำภิรมย์
5.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
3.น.ส.พัชรี ทรำยคำ
6.นำยวีระพล กองบุญ
4.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
7.น.ส.ชมภูนุช ทรำยคำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
8.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
1.น.ส.อังคณำพร จิระวัฒนำกุล
9.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
2.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
10.นำยชำญชัย จรัสศรี
11.น.ส.กัณฐิกำ ท่ำข้ำม
12.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
2.2 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
จำนวนผู้เรียน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
อำชีวศึกษำ ทวิภำคี 1.นำงรัชนีกุล วงศ์ษำ
2.นำยดนัย ชำวคำเขต
เทียบกับจำนวน
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
ผู้เรียนทั้งหมดของ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำงชวำลินี สิงห์คำ
สถำนศึกษำ
2.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.น.ส.ศรัญญำ เมืองนำโชค
3.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
2.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ อำภิรมย์
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
4.นำยสิรภพ อินตำยวง
5.นำยปัณณทัต คำหอม
6.นำงสำยนที ดำดิบ
7.นำงวรนุช มำอินทร์

ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ

1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
2.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยวีระพล กองบุญ

1.นำยสมจิตร ธงห้อย
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
5.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ

/ 2.3 คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management) จานวน 3 ตัวบ่งชี้
2.3 คุณภำพกำร
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำยสมจิตร ธงห้อย
จัดกำรเรียนกำรสอน คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
รำยวิชำ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
1.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.นำยดม ปิจจวงค์
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
5.น.ส.จุฑำรัตน์ เกิดรื่น
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
ผู้สนับสนุนข้อมูล
6.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
7.นำยอธิป อำคะโรจน์
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
8.นำยกรกช อนุเครำะห์
3.นำงขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์
9.นำยชำญชัย จรัสศรี
4.น.ส.ศิริพร เรือนใจ
10.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
5.น.ส.พัชรี ทรำยคำ
11.นำยดนัย ชำวคำเขต
12.นำยสิรภพ อินตำยวง
13.นำยวิสันต์ ปัญญำ
3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and School
Excellence) จานวน 9 ตัวบ่งชี้
3.1 อัตรำส่วนของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำยชำลัน คุณหลวง
ผู้สมัครเรียนต่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
จำนวนผู้เรียนตำม
1.นำยบัณฑิต นวนเนตร
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
แผนกำรรับของ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยวีระพล กองบุญ
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
สถำนศึกษำ
1.นำงสำวชวำลินี สิงห์คำ
4.นำยดม ปิจจวงค์
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร
2.นำยดนัย ชำวคำเขต
5.น.ส.จุฑำรัตน์ เกิดรื่น
6.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
3.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
6.น.ส.ชมพูนุช ทรำยคำ
7.นำยปัณณทัต คำหอม
4.นำงสำวฐิตมิ ำ ยะเรือน
7.นำยอธิป อำคะโรจน์
ผู้สนับสนุนข้อมูล
8.นำยกรกช อนุเครำะห์
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
9.นำยชำญชัย จรัสศรี
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
10.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
3.นำงขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์
11.ว่ำที่ รท.ไพรัช ชัยวรรณ์
4.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ อำภิรมย์
12.นำยสิรภพ อินตำยวง
13.นำยวิสันต์ ปัญญำ
3.2 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำยสมจิตร ธงห้อย
ผู้เรียนที่ผ่ำนกำร
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
ประเมินมำตรฐำน
1.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
2.น.ส.ภิรำภัทร์ แซ่อึ้ง
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
วิชำชีพ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยดม ปิจจวงค์
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
1.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
4.นำยวีระพล กองบุญ
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
2.นำงสำยนที ดำดิบ
5.นำงสำวจริยำ ยศอิ
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
3.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
6.นำยอธิป อำคะโรจน์
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
4.นำงสำวอัจฉรำ ทองปัน
7.น.ส.จุฑำรัตน์ เกิดรื่น
5.นำงวรนุช มำอินทร์
8.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี

/ 3.3 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำมีงำนทำ ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and School
Excellence) จานวน 9 ตัวบ่งชี้
6.นำยดม ปิจจวงค์
9.นำยชำญชัย จรัสศรี
7.นำยชำญชัย จรัสศรี
10.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
8.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
11.นำยสิรภพ อินตำยวง
9.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
12.นำยวิสันต์ ปัญญำ
10.นำยปัณณทัต คำหอม
13.นำยสิทธิศักดิ์ ภำโว
11.นำยสิรภพ อินตำยวง
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
2.น.ส.ไพลิน สมตุ้ย
3.3 ร้อยละของ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำยชำลัน คุณหลวง
ผู้สำเร็จกำรศึกษำมี
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
งำนทำ ประกอบ
1. นำยบัณฑิต นวนเนตร
2.นำยชำญชัย จรัสศรี
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
อำชีพอิสระหรือศึกษำ ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
ต่อภำยใน 1 ปี
1.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
4.นำยคชศักดิ์ คงทอง
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร
2.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
5.นำยรำชันย์ คำขำว
6.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
6.นำยวีระพล กองบุญ
7.นำยปัณณทัต คำหอม
4.นำยดนัย ชำวคำเขต
7.นำยมงคล ไชยเชษฐ
5.นำงวรนุช มำอินทร์
8.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
9.นำยณัฐพล น้อยตุ่น
1.น.ส.เบญจลักษณ์ สมองดี
10.นำยวิเชียร อุ่นดอนตอง
2.น.ส.พิณนภำ ขุนศรี
11.นำงสำวชมพูนุช ทรำยคำ
3.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
12.น.ส.ธนัญชนก สำยแปง
4.น.ส.พัชรี ทรำยคำ
13.นำยสิรภพ อินตำยวง
14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล
3.4 จำนวนผลงำน
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำงวรนุช มำอินทร์
2.นำงสำวอัจฉรำ ทองปัน
งำนสร้ำงสรรค์หรือ
1.นำยยุทธนำ อ่อนช่อน
2.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
งำนวิจัยของผู้เรียนที่ ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.น.ส.มณีกำนต์ สุพงษ์
4.นำยชำญชัย จรัสศรี
ได้รับรำงวัลระดับ
1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
4.นำยอภิเดช ชูฤทธิ์
5.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
จังหวัด ระดับภำค
2.นำยวิสันต์ ปัญญำ
5.นำยอำนนท์ โนจำ
ระดับชำติ หรือระดับ 3.นำงวรนุช มำอินทร์
6.นำยวรวิทย์ สุ่มพันธ์
นำนำชำติ
4.นำยสิรภพ อินตำยวง
8.น.ส.ชมพูนุช ทรำยคำ
5.นำงสำยนที ดำดิบ
9.นำยกรกช อนุเครำะห์
6.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
10.นำยอนุสรณ์ ไสยรัตน์
7.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
11.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
8.นำยอธิวัฒน์ หลวงเป็ง
12.นำยสิรภพ อินตำยวง
9.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง

/ 3.5 จำนวนรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and School
Excellence) จานวน 9 ตัวบ่งชี้
10.นำยปัณณทัต คำหอม
13.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล
11.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
14.นำยมงคล ไชยเชษฐ
12.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
13.นำยชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำงสำยสมร กัลยำ
2.น.ส.ชัญญำนุช ภูสำม
3.5 จำนวนรำงวัล
จำกกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติ
ระดับนำนำชำติ

ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
2.นำยวิสันต์ ปัญญำ
3.นำงวรนุช มำอินทร์
4.นำยสิรภพ อินตำยวง
5.นำงสำยนที ดำดิบ
6.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
7.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
8.นำยปัณณทัต คำหอม
9.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
10.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
11.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
12.นำยชำญชัย จรัสศรี
13.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
14.นำยยุทธนำ อ่อนช่อน
15.นำงสำยนที ดำดิบ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำงสำยสมร กัลยำ
2.น.ส.ชัญญำนุช ภูสำม
3.น.ส.เบญจลักษณ์ สมองดี
4.น.ส.พิณนภำ ขุนศรี
5.น.ส.นภำลัย หวลกำบ
6.น.ส.พัชรี ทรำยคำ

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงชวำลินี สิงห์คำ
2.นำยญำณศักดำ โอสถ
3.น.ส.มณีกำนต์ สุพงษ์
4.นำยอภิเดช ชูฤทธิ์
5.นำยอำนนท์ โนจำ
6.นำยวรวิทย์ สุ่มพันธ์
7.นำยพรรณพัชณรงค์ รัมภำรัตน์
8.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
9.นำยกรกช อนุเครำะห์
10.นำยอนุสรณ์ ไสยรัตน์
11.นำยสรำวุธ ปันทะนะ

1.นำยชำลัน คุณหลวง
2.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
3.น.ส.พวงผกำ เมถิน
4.นำยบัณฑิต นวนเนตร
5.นำยอภิเดช ชูฤทธิ์

12.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล

/ 3.6 จำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบควำมสำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ ฯ ...
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มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and School
Excellence) จานวน 9 ตัวบ่งชี้
3.6 จำนวนศิษย์เก่ำที่ ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำยชำลัน คุณหลวง
ประสบควำมสำเร็จใน คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.น.ส.พวงผกำ เมถิน
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
กำรประกอบอำชีพ
1.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
2.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
3.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
ได้รับรำงวัลเชิดชู
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำยดม ปิจจวงค์
4.นำยญำณศักดำ โอสถ
เกียรติจำกหน่วยงำน 1.น.ส.วรำภรณ์ แก้วฟู
4.นำงสำยนที ดำดิบ
5.นำยบัณฑิต นวนเนตร
หรือองค์กรในระดับ 2.นำยบัณฑิต นวนเนตร
5.นำยสิรภพ อินตำยวง
6.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
จังหวัด ระดับภำค
3.นำยอธิป อำคะโรจน์
6.นำยชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
7.นำยปัณณทัต คำหอม
ระดับชำติ หรือระดับ 4.น.ส.ฐิติมำ ยะเรือน
7.นำยดนัย ชำวคำเขต
นำนำชำติ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
8.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
1.นำยกิตติพัชญ์ ทองดี
9.นำงวรนุช มำอินทร์
2.นำยรำชันย์ คำขำว
3.นำยพงศธร อิ่นแก้ว
4.น.ส.เบญจมำศ โปร่งใจ
5.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
6.นำงศศิกำญจน์ เรือนศำสตร์
3.7 จำนวนผลงำน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
งำนสร้ำงสรรค์หรือ
งำนวิจัยของครูที่ได้รับ
รำงวัลระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ

ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำยยุทธนำ อ่อนช่อน
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
2.นำยวิสันต์ ปัญญำ
3.นำงวรนุช มำอินทร์
4.นำยสิรภพ อินตำยวง
5.นำงสำยนที ดำดิบ
6.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
7.นำยวรพงศ์ องค้ำย
8.นำยชำญชัย จรัสศรี
9.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
10.นำยปัณณฑัต คำหอม
11.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
12.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
13.นำยชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำงสำยสมร กัลยำ
2.น.ส.ชัญญำนุช ภูสำม

ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำงวรนุช มำอินทร์
2.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
3.น.ส.มณีกำนต์ สุพงษ์
4.นำยอภิเดช ชูฤทธิ์
5.นำยอำนนท์ โนจำ
6.นำยวรวิทย์ สุ่มพันธ์
7.นำยสันติ ปัญญำ
8.นำงฐิติมำ สิงห์ใจ
9.นำยกรกช อนุเครำะห์
10.นำยอนุสรณ์ ไสยรัตน์
11.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
12.นำยสิรภพ อินตำยวง
13.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล

1.นำยชำลัน คุณหลวง
2.นำงสำวอัจฉรำ ทองปัน
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
4.นำยชำญชัย จรัสศรี
5.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง

/ 3.8 ระดับคุณภำพของผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ...

19
มำตรฐำน และตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อมูล
ผู้ติดตำมผล และตรวจสอบ
3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and School
Excellence) จานวน 9 ตัวบ่งชี้
3.8 ระดับคุณภำพ
ผู้นำเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.น.ส.เสำวรัตน์ ใชสงครำม
ของผลกำรประเมิน คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
2.นำงสำยนที ดำดิบ
คุณภำพภำยในโดย
1. น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
2.นำยคฑำวุธ ดวงชำคำ
2.น.ส.อัจฉรำ ทองปัน
หน่วยงำนต้นสังกัด
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
3.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
1.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.น.ส.ฐิติมำ ยะเรือน
4.นำยชำญชัย จรัสศรี
2.นำยชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
5.นำยกรกช อนุเครำะห์
3.นำยวีระพล กองบุญ
6.น.ส.จริยำ ยศอิ
4.ว่ำที่ รท.ไพรัช ชัยวรรณ์
7.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
5.นำงแสงเดือน ชมภูมิ่ง
8.นำยธนำวุฒิ ธีรเกียรติกลุ
6.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
9.นำยทศวรรษ คำสม
7.น.ส.ศิริกัญญำ ใจวังโลก
10นำงวรนุช มำอินทร์
8.น.ส.รุ่งนภำ ขำวสะอำด
11.นำยสิทธิศักดิ์ ภำโว
ผู้สนับสนุนข้อมูล
12.น.ส.กันฑรัตน์ กำริยำ
1.นำงสำยสมร กัลยำ
13.นำยสิรภพ อินตำยวง
2.นำยอภิสิทธิ์ หล่อเถิน
14.นำยฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล
3.น.ส.ชัญญำนุช ภูสำม
3.9 ระดับควำมพึง ผู้นำเสนอขอมูลต่อ
ตัวแทนสำขำวิชำ
1.นำยสมจิตร ธงห้อย
พอใจของสถำน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
1.นำยวีระพล กองบุญ
2.นำยบุญส่ง เทียนแก้ว
ประกอบกำรหรือ
1.นำงรัชนีกุล วงศ์ษำ
2.นำยมงคล ไชยเชษฐ
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
ผู้รับบริกำรที่มตี ่อ
2.นำงวรนุช มำอินทร์
3.นำงไพรรินทร์ คำก้อน
4.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
คุณภำพผู้สำเร็จ
ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
4.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
กำรศึกษำ
1.นำยศุทิชัย อำยุมั่น
5.น.ส.ชวำลินี สิงห์คำ
6.นำยจตุรงค์ ป้วนป้อม
2.นำงสำยนที ดำดิบ
6.นำยดม ปิจจวงค์
7.นำงรัชนีกุล วงค์ษำ
3.นำยวรพงศ์ วงค์อ้ำย
7.นำยสรำวุธ ปันทะนะ
4.นำงวรนุช มำอินทร์
5.นำยอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
6.นำยดม ปิจจวงค์
7.นำยรุ่ง ชมภูมิ่ง
8.นำยสิรภพ อินตำยวง
9.นำยปัณณทัต คำหอม
ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.นำยบัณฑิต นวนเนตร
2.น.ส.อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น
3.นำยอธิป อำคะโรจน์

/ ทั้งนี้ ...
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ทั้ง นี้ ให้ ผู้ ที่ไ ด้รั บ กำรแต่ งตั้ งปฏิ บั ติ งำนตำมหน้ ำที่ ที่ไ ด้รั บมอบหมำย ด ำเนิน กำรให้ ส ำเร็จ ลุ ล่ ว งไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร โดยดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้ โดยใช้เครื่องมือที่สถำนศึกษำกำหนด
2. วิเครำะห์ผล นำเสนอมำตรฐำนตังบ่งชี้
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้
ให้ ด ำเนิ น งำนตำมข้ อ 1 - 3 ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในวั น ที่ 30 เมษำยน 2561 และน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในวันพุธที่ 2 พฤษภำคม 2561 หำกขัดข้องประกำรใดแจ้งให้ผู้อำนวยกำรทรำบ
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561

(นำยปัญญำ ช่ำงงำน)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง
ที่ 159.1 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสำขำวิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
……………………………………………………………………………………………………
ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
จั ด ให้ มี ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำในสถำนศึ ก ษำ ให้ เ ป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
พ.ศ. 2542 ว่ำด้ว ยมำตรฐำน และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยให้ส ถำนศึกษำจัดให้ มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกรบวนกำรบริ หำรกำรศึกษำที่
ต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชนน ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ และมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง ได้จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสอดคล้องกั บมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2559 (6 มำตรฐำน 18 ตัวบ่งชี้) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับสำขำวิชำในกำร
จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ที่กำหนดให้มี
ควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในระดับ
สำขำวิชำ ดังนี้
1. นำยปัญญำ
2. นำงสำยนที
3. นำยสมจิตร
4. นำงสำวเสำวรัตน์
5. นำยชำลัน
6. นำยศุทิชัย
7. นำยวรพงศ์
8. นำยอดิศร
9. นำยชำญชัย
10. นำงวรนุช
11. นำยดม
12. นำยปัณณฑัต
13. นำยรุ่ง
14. นำยสิรภพ
15. นำยสมเพชร
16. นำงสำวอัจฉรำ

ช่ำงงำน
ดำดิบ
ธงห้อย
ใชสงครำม
คุณหลวง
อำยุมั่น
วงค์อ้ำย
ฐิติธรรมรัตน์
จรัสศรี
มำอินทร์
ปิจจวงค์
คำหอม
ชมภูมิ่ง
อินตำยวง
วงค์ษำ
ทองปัน

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง
ครู ทำหน้ำที่ รองผู้อำนวยกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำฯ
หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
หัวหน้ำสำขำวิชำเทคนิคพื้นฐำน
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด
หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงเชื่อม
หัวหน้ำสำขำวิชำปิโตรเลียม
หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงยนต์
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรโรงแรม
รักษำกำรหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงซ่อมบำรุงฯ
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติงำนตำมทีต่ ำมที่ได้รับมอบหมำย และดำเนินกำรให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร หำกขัดข้องประกำรใดแจ้งให้ผู้อำนวยกำรทรำบเพื่อ
พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2561

(นำยปัญญำ ช่ำงงำน)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง

ภาคผนวก ค
มาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง (เพิ่มเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา)
2 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้

มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริม การจัดภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบภูมิทัศน์ สิ่ งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน
เช่น การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัดพื้นที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติงาน ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด การจัดผังห้องเรียน อาคาร สถานที่ โรงอาหาร ร้านค้าสหการ ฯลฯ
ระบบดูแลรั กษาความสะอาด และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) 1-5
ประเด็นการประเมิน
(1) สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม และมีข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาด ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
(3) สถานศึกษามีการจัดสภาพภูมิทัศน์ สภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายแสดงการใช้พื้นที่ ป้ายแสดงคาเตือนความปลอดภัย ความพร้อมของ
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอประชุม ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารสถานที่ จุดพักผ่อน มุมศึกษา
ค้นคว้า ห้องพยาบาล ห้องเครื่องมือ สนามกีฬา พื้นที่นันทนาการ ห้องกิจกรรม โรงอาหาร สหการร้านค้า
ร้านค้าเอกสารการพิมพ์ ธนาคารในโรงเรียน จุดบริการน้าดื่ม ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be Number One
ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อานวยความสะดวกต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนในการจัดอบรม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้
(5) สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ในการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
(1) ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(2) ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
(3) โครงการ กิจกรรม ข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

(4) ข้อมูลผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม
(5) ข้อมูลการการอานวยความสะดวกต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดอบรม สัมมนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้
(6) รายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม สภาพภูมิทัศน์ สภาพสิ่งแวดล้อม (เชิงประจักษ์)
(7) หลักฐานการประเมินผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม (เชิงประจักษ์)
(8) หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ในการ
จัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน”
คาอธิบาย
สถานศึกษามีดาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ระดับอาชีวศึกษา ดาเนินงานองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแต่ละองค์ประกอบ มีการ
วางแผนพื้นฐานการศึกษาในสาขานั้นๆ ทั้ง ช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย
สาระการเรียนรู้ คือ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน มุ่งเน้นไปสู่การมอง
ให้เห็นการทางานเข้าใจธรรมชาติของพืช เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ประเด็นการประเมิน
(1) การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ “รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก” (องค์ประกอบที่ 1) สถานศึกษามีการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา สารวจพรรณไม้ ทา และติดป้ายรหัสกระจาต้นไม้ บันทึกภาพพรรณไม้ หรือ วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อ หรือ สอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทาป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003) ทาตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสาร เรียนรู้ชื่อที่
เป็นสากล ทาทะเบียนพรรณไม้(ก.7-005) ตรวจสอบความถูกต้องทะเบียนพรรณไม้ และจัดทาป้ายชื่อพรรณ
ไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้
(2) การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลู กในโรงเรียน “คลุ กคลี เห็ นคุณ สุ นทรีย์ ”(องค์ประกอบที่ 2)
สถานศึกษามีการสนับสนุนการเรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพ
พรรณไม้ ทาผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณ
รู้ค่า ของพืชพรรณ
(3) การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ “รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลากหลาย” (องค์ประกอบที่
3) สถานศึกษามีการนาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ โดยการใช้ปัจจัยหลายปัจจัยในชนิด
เดียวกัน หรือ ต่างชนิดกัน เพื่อให้เห็นความต่าง เมื่อเห็นความต่าง ก็จะเกิดจินตนาการอันจะนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน
(4) การรายงานผลการเรียนรู้ “รู้สาระ รู้สรุป รู้สื่อ” (องค์ประกอบที่ 4) สถานศึกษามีการรวบรวมผล
การเรียนรู้ วิวเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จักลาดับสาระ หรือ กลุ่มสาระ เรียนรู้
รูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
(5) การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา “นาองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการ เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่” (องค์ประกอบที่ 5) สถานศึกษามีการบูรณการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวิชา
ต่างๆ การเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ในวงกว้าง

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
(1) ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(2) ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
(3) โครงการ กิจ กรรม ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน”
(4) ข้อมูลการกาหนดพื้นที่ศึกษา การสารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา ทาและติดป้ายรหัสประจาต้น ตั้ง
ชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ทาตัวอย่างพรรณไม้
(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) ข้อมูลที่สรุป (ก.7-003) จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) ป้ายชื่อพรรณ
ไม่สมบูรณ์
(5) ข้อมูลผังพรรณไม้ การสารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่ คุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้ การ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก ผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก การปลูก และการดูแลรักษา
(6) หลักฐานการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบตามทะเบียนพรรณไม้
(7) หลักฐานผลการรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระสาคัญ จัดให้เป็นหมวดหมู่ สรุปและเรียบเรียง
การรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ,บรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา
,ศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ , การจัดนิทรรศการแสดงผล
งาน เป็นต้น
(8) หลักฐานการนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน
(9) หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้
(10) แหล่งการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การใช้ การดูแล และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นครบทั้ง 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1,2,3,4
ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1,2,3
ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1,2
ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 6 ด้านความร่วมมือกับองค์กรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพจากภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบฝีมือแรงงาน และศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ในสาขาวิชา
ต่างๆ ในรูปแบบของศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19
เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และให้บริการกับประชาชน
ทัว่ ไปในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตอาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอไชยปราการ อาเภอเชียงดาว
และอาเภอใกล้เคียง
ประเด็นการประเมิน
(1) สถานศึ ก ษามี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รมาตรฐานจากภายนอก ด้ า นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(2) มีการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย
(3) ฝึ กอบรมหลั กสู ต รฝึ กยกระดับ การฝึ กอบรมให้ กั บแรงงานที่มีทั กษะพื้ นฐานอยู่แ ล้ ว เพื่อให้
แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทา ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็น
การเพิ่มความสามารถในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ร ะยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒–๘๐ ชั่วโมง อย่าง
น้อย 1 สาขางาน
(4) ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้
แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทา ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็น
การเพิ่มความสามารถในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ ระยะเวลาการฝึกอบรม ๖ – ๘๐ ชั่วโมง อย่าง
น้อย 1 สาขางาน
(5) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่กาหนด ประเภทการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๑ ( ชั้นต้น )
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
(1) ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(2) ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
(3) โครงการ กิจกรรม ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมโครงการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
วิทยาลัย
(4) ข้อมูลการสาขางานฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ
(5) ข้อมูลการสาขางานฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม

(6) ข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่กาหนด
ประเภทการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๑ (ชั้นต้น)
(7) หลักฐานการผ่านการทดสอบมาตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือ
แรงงานที่กาหนด อย่างน้อย 1 สาขางาน
(8) หลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวิทยาลัย
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาร่วมมือ สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
คาอธิบาย
“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ
ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และใช้
ระบบคุณวุฒิ วิช าชีพในการพัฒ นาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต สถานศึกษาร่ว มมือ
สนับสนุนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ในสาขาวิช าต่างๆ ซึ่งดาเนินการ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางด้านวิชาชีพ ให้สามารถ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ และผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ซึง่ เป็นการรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ของบุคคลในการทางานตามมาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกาลังคนส่วน
ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ใน
เขตอาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอไชยปราการ อาเภอเชียงดาว และอาเภอใกล้เคียง
ประเด็นการประเมิน
(1) สถานศึกษามีโครงการความร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานจากภายนอก ด้านการประเมินคุณวุฒิ
วิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
(2) มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สนับสนุนการประเมิน คุณวุฒิ
วิชาชีพ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
สมรรถนะอาชีพ ให้สามารถเป็นผู้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
(4) ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (National Certificate of Professional
Qualification 1) ประเภทผู้มีทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled Personnel/Worker)
(5) สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
(1) ข้อมูลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการประเมินคุณวุฒิ
วิชาชีพ
(2) ข้อมูลมาตรฐานอาชีพ
(3) ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ
(4) โครงการ กิจกรรม ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมโครงการความร่ว มมือกับองค์กรมาตรฐานจาก
ภายนอก ด้านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
(5) ข้ อมู ล การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน บุ คลากรในวิท ยาลั ย ให้ เ ป็น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ มีค วาม
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสมรรถนะอาชีพ

(6) ข้อมูลการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (National Certificate of
Professional Qualification 1) ประเภทผู้มีทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled Personnel/Worker)
(7) หลักฐานผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (National Certificate
of Professional Qualification 1) ประเภทผู้มีทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled Personnel/Worker)
(8) หลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ภาพการประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

ภาพการดาเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย
6 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ และการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้ง 3 ด้านการประเมินตามเกณฑ์ ประจาปีการศึกษา 2560

ภาพการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560

แฟ้มเอกสารหลักฐาน 6 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ด้านที่ 3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational
Management and Scholl Excellence)

มาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management)

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management)

