รายงานการดาเนินงาน
การประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คำนำ
รายงานการดาเนินงานการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประจ าปี การศึกษา 2560 จั ดทาขึ้น เพื่อสรุปรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี การศึกษา ของ
สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานและพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตต่อไป
การจัดทารายงานการดาเนินงานการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้สาหรับการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยยึด
หลั ก การด าเนิ น งานตามคู่ มื อ การด าเนิ น งานการประเมิ น คุ ณ ภาพเพื่ อ จั ด ระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ทัง้ 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management) ด้านที่
2 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management) และด้านที่ 3 ด้านผลการจัด
การศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and
Scholl Excellence) ดาเนินการให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานสถานศึกษา และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ที่กาหนด และทาการประเมินตนเองครบถ้วนตามคู่มือการดาเนินงาน ในรอบ 1
ปีการศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ ดาเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา
เพื่อดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดระดับสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการและดาเนินงานภายใต้คุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
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9
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จานวน
จานวน
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8
4
2
2
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รวม

เฉลี่ย

17
12
37
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4.25
4
4.11
4.12

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

จุดที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของจานวนสาขาวิชาที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขา
ประเด็นที่ 1 สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ทาให้บุคลากรที่จบตรงตามคุณวุฒิ ไม่สนใจที่
จะมาสมัครเป็นครู เนื่องจากหากไปสมัครทางานสายวิชาชีพของตน จะได้รับโอกาสในการพัฒนาและ
ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า อาทิเช่นแผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับงบดาเนินการ
ประเด็นที่ 1 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณที่ลดลง ทาให้จานวน
งบประมาณที่จัดสรรให้กับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีจานวนลดลง
ประเด็นที่ 2 วิทยาลัยมีความจาเป็นต้องซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากวิทยาลัยมีจานวนผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ประเด็นที่ 1 การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคัน เนื่องจากผู้เรียนบางคน มีปัญหาส่วนตัวอาทิเช่น
ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง หรือบางคนมาเช่าหอพัก ทาให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต
ประเด็นที่ 2 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากอยู่บนเขาสูงและห่างไกล
การไปเยี่ยมบ้านและติดตามผู้เรี ยนจึงทาได้ยาก อีกทั้งการประชุมผู้ปกครองมักจะจัดในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ผู้ปกครองมาเข้าร่วมการประชุมน้อย และผู้ปกครองเป็นชนเผ่า บางคนฟัง
ภาษาไทยไม่ได้ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
จุดที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 1 จานวนสาขาวิชาและแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอนทวิภาคีมีจานวนน้อย
เนื่องจากจานวนสถานประกอบการที่รองรับ มีจานวนน้อยกว่าผู้เรียน ทาให้การจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีไม่สามารถรองรับผู้เรียนได้
จุดที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results
of Educational Management and Scholl Excellence)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 อัตราส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจานวนผู้เรียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 1 การเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารและการ
รวบรวมข้อมูล เพราะการออกแนะแนวได้นาใบสมัครไปด้วย แต่เมื่อกลับมาแล้วไม่ได้รายงานต่อผู้บริหาร
ถึงจานวนยอดผู้สมัคร
3.5 จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ประเด็นที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยสามารถส่งผู้เรียนเข้าแข่งได้ในระดับภาคเท่ านั้น
ไม่ได้ผ่านไประดับชาติ หรือระดับอื่นๆ เมื่อเทียบกับทักษะวิชาพื้นฐานที่ได้รางวัลถึงระดับชาติ หลายรางวัล
ดังนั้น วิทยาลัยควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยการบรรจุกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มากขึ้น
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
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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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 ภ าพในการจั 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 ให้ครู 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
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
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การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1. คงระดับการให้ความรู้ และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู บุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัยการอาชีพฝาง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา
2. คงระดับพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. คงระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. คงระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และการอาชีวศึกษา

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 4
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพฝาง ได้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้สาหรับการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยยึดหลักการ
ดาเนินงานตามคู่มือการดาเนินงานการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง 3
ด้าน อันได้แก่ด้านที่ ( ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1Management) ด้านที่ ด้านคุณภาพ 2
( การจัดการเรียนการสอนInstructional Management) และด้านที่ ด้านผลการจัดการศึกษาและ 3
ความดีเด่นของสถานศึกษา(The Results of Educational Management and Scholl
Excellence) ดาเนินการให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ.
2559 ที่กาหนด และทาการประเมินตนเองครบถ้วนตามคู่มือการดาเนินงาน ในรอบปป 1 การศึกษา โดย
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดาเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
1. ด้านที่ดาเนินการได้ในระดับดีเยี่ยม เรียงตามลาดับดังนี้
ด้านที่ 1 ข้อที่ 3 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการของ
สถานศึกษา
ข้อที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ด้านที่ 2 ข้อที่ 1 อัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน
ข้อที่ 3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ด้านที่ 3

ข้อที่ 3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ปป 1
ข้อที่ 6 จานวนศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน หรือ องค์การในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ
ข้อที่ 8 ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ข้อที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

2. ด้านทีด่ าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
ด้านที่ 1 ข้อที่ 2 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับ
การจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการ
ด้านที่ 3 ข้อที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อที่ 4 จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
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ข้อที่ 7 จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครูที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
3. ด้านทีด่ าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
ด้านที่ 1 ข้อที่ 1 ร้อยละของจานวนสาขาวิชาที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตาม
สาขา
ด้านที่ 3 ข้อที่ 5 จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
4. ด้านทีด่ าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
ด้านที่ 2 ข้อที่ 2 ร้อยละของจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี เทียบกับจานวนผู้เรียน
ทั้งหมดของสถานศึกษา
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. ดาเนินการพัฒนานั กเรี ยน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็น กระบวนการ เพื่อให้ นักเรียน
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4. วางระบบการดู แล และหาแนวทางแก้ ไขปัญหา ให้ กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาหรือมี
แนวโน้มที่จะออกกลางคัน
5. จัดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. คงระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
2. คงระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
5. คงระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
6. คงระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. คงระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรานวิชา
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2. คงระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
3. สถานศึกษา มีการจัดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
4. คงระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
1. คงระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. คงระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2559
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. มีการส ารวจข้อมู ล ความต้อ งการเพื่อ นามาพัฒ นาหลั ก สู ตรวิ ช าชีพ ระยะสั้ นร่ ว มกับ ชุมชน
สถานประกอบการ
2. มีการจัดทาแผนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายระดับ
คุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านระดับคุณภาพในการจัดการภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
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
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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
การดาเนินงานในปัจ จุบัน 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
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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
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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 (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้น
พื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1 โครงการ Fixit Center
5.2 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
5.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา
5.4 โครงการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน (หมวด งปม. ปวช.)
5.๕ โครงการทุนวิจัยฯ(มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) (หมวด
งปม.ปวช.)
5.๖ โครงการระยะสั้น
5.๗ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
ฯ
5.๘ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

จานวนเงิน
( ) บาท
8,438,285.06

20.24

4,813,241
3,362,639.75

11.55
8.07

1,450,601.25
5,568,915.26
18,247,200

3.48
13.36
43.77

9,146,850
9,100,350

21.94
21.83

4,623,460
790,000
1,015,400
110,000

11.10
1.89
2.44
0.26

40,000
45,000

0.10
0.11

448,000
128,000

1.07
0.31

27,500

0.07

ร้อยละ
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รายการ

จานวนเงิน
( )บาท
10,000
78,900

5.๙ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
5.10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
Education to Employment (E to E)
5.1๑ ครุภัณฑ์การศึกษา
600,000
5.1๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
140,000
5.1๓ โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
30,000
5.14 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
379,200
5.15 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
117,600
5.16 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู อาจารย์
30,000
และบุคลากร
ทางการศึกษา
5.17 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
29,800
มาตรฐาน
5.18 โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
457,300
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
5.19 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
71,760
2560 บัญชีเงินรับฝากฯ
5.20 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์
75,000
ความรู้เพื่อการ
พัฒนาอาชีวศึกษา
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
41,691,101.32

ร้อยละ
0.02
0.19
1.44
0.34
0.07
0.91
0.28
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 255๙ ดังแสดงในตารางที่ 2
ถึงตารางที่ 4
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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

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตารางที่ 3 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

ผู้บริหาร
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาซ่อมบารุง
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาปิโตรเคมี
รวมทั้งหมด

18

3

2

9
8
4
5
4

1
3
1

1
1
1
2
-

11

3

1

6
3

1
-

6

1

15
1
78

- 4 1
1
- 1
7
- 1 8
- 2 6
- 1 3
- 1 4
- - 4

-

1
-

- 4 1
1
18 3
7 9 4 8 3 4 3 5 3 3 1
1
7 1
4 1 5
3 1 2

-

5

3

3

-

1

4

-

- 2 1

1

-

-

- 1
- - - - -

-

3
1

-

-

2 9

-

-

3

-

-

-

- 1 5
- - 3

-

-

-

1
-

-

-

- 2 4

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

0

1
7 8 - 3
- 1 1 1 - - 5
2
1
18 9
52
0
1
6
4
2

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

-

-

ชานาญการ
ชานาญการ
พิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญ

-

วุฒิการศึกษา

หญิง
ป. เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ากว่า
ครูผู้ช่วย
ครู

5

ชาย

5

เพศ

พนักงานฯ
อัตราจ้าง

จานว
น
(คน)

ข้าราชการ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

สถานภาพ

1
- - 1 1
5
1 - - - 6
0 1 4 10
2
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ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ปวส./อนุปริญญา

1
-

-

-

-

- 23 2 21 -

16

7

-

-

- - 2 2 - 2 - 3 25 6 22 4 17

7

-

-

1
2

- 1
- 2

-

1
1

23

-

2
28

ปริญญาตรี
สูงกว่า ป.ตรี

ม.ปลาย / ปวช.

2

ชาย

ม.ต้นหรือ ต่ากว่า

วุฒิการศึกษา

1

ลูกจ้างชั่วคราว

คนขับรถ
นักการภารโรง
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่,พนักงานทาความ
สะอาด)
ยาม
รวมทั้งหมด

ข้าราชการ ก.พ.
ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

จานว
น
(คน)

เพศ
หญิง

สถานภาพ

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
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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
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
11. รองชนะเลิศ อันดับ 1 โปรแกรมสาเร็จเพื่องานบัญชี (ปวส.) ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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12. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
13. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
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
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
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้
ด้าน
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา
2. การพัฒนาผู้เรียน

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

เป้าหมายความสาเร็จ
- พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้และทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทา
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
- จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่
ละสาขาวิชา
- จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา
ค้นคว้า
ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่ง
อานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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4. การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ

5. การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและ
สังคม

- บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิ
ภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

6. การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
7. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

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
4.4.4 ความเสีย่ งด้านสังคม เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

4.4.5 ความเสีย่ งด้านการพนันและ
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
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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
4.1.11 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
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management)
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการ
วัดผล ประเมินผล ให้แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน และให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เล็งเห็น
ถึงความสาคัญและกาหนดให้บุคลากรของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขา
งาน สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน อีกทั้งยัง ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมด
เทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณา
การที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตรงตามสาขางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุป กรณ์ เพื่อ ใช้ในการจั ด การเรี ย นการสอนอย่างเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒ นาผู้ เรียน จั ด
โครงการเพื่อพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตามวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากร
เป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารและ
หัวหน้าแผนกมีการนิเทศติดตามผลการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการประเมิน
คุณภาพการสอนของครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอด และครูที่ปรึกษาคอยติดตามความประพฤติ การเข้า
เรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ดาเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และเป็ น กระบวนการ เพื่อให้ นั กเรียน นักศึกษามีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ก ารส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร ปวช และ ปวส.
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของจานวนสาขาวิชาที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและกาหนดให้บุคลากรของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขางาน สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน อีกทั้งยัง ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ล ะ
รายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
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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
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตามวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณวุฒิ
วิชาชีพครู มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เปิดทาการสอนจานวน 11 สาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่ทาการเปิดสอน ซึ่งวิทยาลัย
ทาการสอนจานวน 11 สาขาวิชา โดยมีค่าร้อยละ 90.9 อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับงบดาเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
มีการจัดประชุมครู บุคลากรเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจง ทาความเข้าใจด้านงบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณให้ทุกคนทราบ และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมจัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
ในการคิดงบประมาณวัสดุฝึกตามรายหัวนักเรียน นักศึกษา คิดสัดส่วนร้อยละในการดาเนินออกมาเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารับรอง และอนุมัติงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
ความพยายาม (Attempt)
1. มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. ประมาณการงบประมาณวัสดุฝึกตามรายหัวนักเรียน นักศึกษา และจัดสรรให้ในสัดส่วนร้อยละ
3. กาหนดระยะเวลาในการจัดซื้อวัสดุอย่างชัดเจน โดยควบคุมให้จัดซื้อในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
1. ทุกแผนกวิชามีการจัดซื้อวัสดุฝึกครบทุกแผนกวิชา ตามกาหนดเวลา โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร และกาหนดให้จัดซื้อภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้
งบประมาณ
ภาคเรียน ภาคเรียน
หมวด
ทั้งหมด คิดร้อย
ที่
แผนกวิชา
ที่
ที่
รวม
งบประมาณ
ปีการศึกษา ละ
1/2561 2/2561
2560
1 การบัญชี
ปวช.
57,141 16,949 74,090 2,932,250 2.53
ปวส.
22,800 3,900
26,700 1,733,550 1.54
2 การตลาด
ปวช.
16,210 14,380 30,590 2,932,250 1.04
ปวส.
4,650 2,708
7,358
1,733,550 0.42
3 คอมพิวเตอร์
ปวช.
500 13,335 13,835 2,932,250 0.47
ปวส.
3,780 2,200
5,980
1,733,550 0.34
4 การโรงแรม
ปวช.
6,495 12,348 18,843 2,932,250 0.64
ปวส.
8,350 1,155
9,505
1,733,550 0.55
5 ช่างเชื่อมโลหะ
ปวช.
3,020 12,230 15,250 2,932,250 0.52
ปวส.
4,500 2,320
6,820
1,733,550 0.39
6 ช่างไฟฟ้ากาลัง
ปวช.
43,785 43,000 86,785 2,932,250 2.96
ปวส.
27,420 17,850 45,270 1,733,550 2.61

ที่

แผนกวิชา

7 ช่างยนต์
8 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 เทคนิคพื้นฐาน
10 ช่างซ่อมบารุง
เครื่องจักรกล
11 สามัญสัมพันธ์
12 ปิโตรเลียม

ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.

135,600
7,845
16,740
8,395
23,152
22,086

94,000
24,990
25,966
2,940
25,466
13,840

229,600
32,835
42,706
11,335
48,618
35,926

งบประมาณ
ทั้งหมดปี
การศึกษา
2560
2,932,250
1,733,550
2,932,250
1,733,550
2,932,250
1,733,550
2,932,250

ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.

13,370
12,000

16,000
-

29,370
12,000

1,733,550
2,932,250
1,733,550
2,932,250
1,733,550

ภาคเรียน
หมวด
ที่
งบประมาณ
1/2561

ภาคเรียน
ที่
2/2561

รวม

คิดร้อย
ละ
7.83
1.89
1.46
0.65
1.66
1.23
1.00
0.69
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ยอดรวมหมวดงบประมาณ ปวช.
ยอดรวมหมวดงบประมาณ ปวส.
ยอดรวมหมวดงบประมาณทั้งสิ้น

338,099 287,514 625,613
99,740 58,063 157,803
437,839 345,577 783,416

2,932,250 21.34
1,733,550 9.10
4,665,800 16.79

2. มีการรายงานผลผลิต (สผ.2,3,4) หลังสิ้นสุดภาคเรียน โดยรายงาน 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ
3. มีผลตามประเด็นการประเมิน ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีแผนปฏิบัติการประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินตาม
โครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดสรรเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาเนินการด้านการบริหารจัดการเงินดังนี้ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและ
มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการประจาปี ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีการ
จัดสรรรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณ รวมถึงมีการจัดสรรรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สาหรับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณ อีก
ทั้งยังมีการจัดสรรรายจ่ายสาหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จานวนงบประมาณของสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียน
การสอน 266,013.60 บาท จ านวนงบด าเนิ น งานทั้ ง หมดของสถานศึ ก ษาในปี ที ท าการประเมิ น
1,486,750.00 บาท เมื่อเทียบร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนเทียบกับระดับคุณภาพ ร้อยละ 17.89 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝางให้ครูผู้สอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการวัดผล
ประเมินผล ให้แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน และให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษา
ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในแต่ละปีตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ความพยายาม (Attempt)
ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารและ
หัวหน้าแผนกมีการนิเทศติดตามผลการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการประเมิน
คุณภาพการสอนของครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอด และครูที่ปรึกษาคอยติดตามความประพฤติ การเข้า
เรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ดาเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และเป็ น กระบวนการ เพื่อให้ นั กเรียน นักศึกษามีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ก ารส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร ปวช และ ปวส. ดังนี้
1. อนุมัติครูผู้สอนตามรายบุคคลปฏิบัติการเรียนการสอนตามตารางเรียน – ตารางสอน ให้เหมาะสม
ตามคุณวุฒิในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. ครูผู้สอนจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. กาหนดให้ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทุกหน่วยการเรียน
4. จัดทาสมุดบันทึกเวลาเรียนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
5. งานทะเบี ย นจั ดท าข้อ มูล แสดงร้อยละของผู้ ส าเร็จการศึ กษา แยกเป็นสาขาวิช าและระดั บ
การศึกษา
6. งานทะเบียนจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาแต่ละชั้นปี
- ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของนักศึกษาที่แยกตามระดับชั้นปี (GPA)
- ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของนักศึกษาที่แยกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา (GPA)
- ผลสัมฤทธิ์ตลอดหลักสูตร GPAX และ GPA
7. กิจกรรม / โครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ให้แก่โครงการคัด
กรองและตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาองค์การวิชาชีพ โครงการสร้างเครือข่ายประชาชน ดูแลนักเรียน นักศึกษา โครงการ
พัฒนาบุคลากร โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมชมรมวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จานวน จานวน
ไม่ ร้อยละที่
ผู้เรียน ผู้สาเร็จ สาเร็จ ออก
แรกเข้า การศึกษา แต่ กลางคัน
ยังคง เมื่อเทียบ
สภาพ กับแรก
เข้า

ช่างยนต์/ยานยนต์
ช่างซ่อมบารุง/ซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.
การบัญชี / การบัญชี
พณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด/การตลาด
อุ ต ส ห ก ร ร ม การโรงแรม / การโรงแรม

ช่างอุตสาหกรรม

คะแนน

169
23
22
58
40
145
47
14
40

93
14
6
28
14
112
33
13
33

40
1
3
11
16
5
6
1
2

23.30
28.57
59.09
72.76
25.00
39.33
37.02
0.00
37.50

ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

556
59
62
7
0
0
74
19
19
11

344
60
47
5
11
1
65
13
15
10

85
3
6
2
0
0
3
3
2
1

22.84
-6.78
14.52
0.00
00
00
8.11
35.79
10.53
0.00

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

253
807

227
571

20
105

3.59
16.23

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ท่องเที่ยว
รวม ปวช.3
ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล /เทคนิคยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง / ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ / ระบบภาพและเสียง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
เทคนิคโลหะ/เทคนิคการเชื่อม
ปวส.
การบัญชี / การบัญชี
พณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด/การตลาด
อุ ต ส ห ก ร ร ม การโรงแรม / การโรงแรม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ท่องเที่ยว
รวม ปวส.2
รวมทั้งหมด

ร้อยละของผูเ้ รียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 16.23 เทียบกับระดับเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

29

จุดที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของจานวนสาขาวิชาที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขา
ประเด็นที่ 1 สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ทาให้บุคลากรที่จบตรงตามคุณวุฒิ ไม่สนใจที่จะ
มาสมัครเป็นครู เนื่องจากหากไปสมัครทางานสายวิชาชีพของตน จะได้รับโอกาสในการพัฒนาและได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า อาทิเช่นแผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับงบดาเนินการ
ประเด็นที่ 1 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณที่ลดลง ทาให้จานวน
งบประมาณที่จัดสรรให้กับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีจานวนลดลง
ประเด็นที่ 2 วิทยาลัยมีความจาเป็นต้องซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากวิทยาลัยมีจานวนผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องต่อการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ประเด็นที่ 1 การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคัน เนื่องจากผู้เรียนบางคน มีปัญหาส่วนตัวอาทิเช่น
ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง หรือบางคนมาเช่าหอพัก ทาให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต
ประเด็นที่ 2 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากอยู่บนเขาสูงและห่างไกลการ
ไปเยี่ยมบ้านและติดตามผู้เรียนจึงทาได้ยาก อีกทั้งการประชุมผู้ปกครองมักจะจัดในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร ทาให้ผู้ปกครองมาเข้าร่วมการประชุมน้อย และผู้ปกครองเป็นชนเผ่า บางคนฟังภาษาไทยไม่ได้
จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
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ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management)
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง ได้ พ ยายามจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยพัฒนาครูผู้สอน จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
อย่ า งเต็ มศั ก ยภาพ มี การจั ดการเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภ าคี เพื่ อ ตอบสนองต่อ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ มีการ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย การอาชีพฝาง ได้ส่งเสริมให้แผนกวิชาต่างๆ มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
ความสาขาวิชาที่เปิดทาการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบปรกติและระบบทวิภาคี ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการสอน
บันทึกหลังการสอน ความก้าวหน้าทางการเรียนการสอน สร้างสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ผู้ เรี ย น อีก ทั้งมีก ารจั ดทาวิ จั น ในชั้น เรี ย นเพื่อแก้ ปัญหาและพั ฒ นาศักยภาพผู้ เ รียน และยังมี การ ด าเนิ น
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในงานวันวิชาการประจาปีของวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาโครงการ
วิช าชีพและโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจั ดประกวดโครงงานวิช าชีพดีเด่น ในงานวันวิช าการ และดาเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านคลอบ
คลุม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
และมีจานวนบุคลากรทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน รวมถึงครูไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือ วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี รวมถึงให้ครู และบุคลากรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนครู และบุคลากรทั้งหมด
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาเนินการในด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร ดังนี้
๑. มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน และเป็น
ผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
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๓. ครูจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
๔. มีจานวนบุคลากร ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๕. ครู และบุคลากร ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครู และบุคลากร
ทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน และมีจานวนบุคลากรทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิช าเป็ นผู้ ที่จ บการศึกษาตรงหรือสั มพันธ์กับรายวิชาที่ส อน และมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
การศึกษา ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.97 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.2 ร้ อ ยละของจ านวนผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี เที ย บกั บ จ านวนผู้ เ รี ย นทั้ ง หมดของ
สถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี วิทยาลัยการอาชีพฝางมีแผนพัฒ นาโครงการหลักของงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เช่น โครงการสารวจความต้องการของสถานประกอบการ โครงการ
นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ฯ โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการฝึก
แผนการเรียน การนิเทศ และการวัดผลประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ ตลอดถึงแผนพัฒนาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอน โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดกิจกรรม
การสอนเสริมให้ผู้เรียนตามแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี เป็นต้น
ความพยายาม (Attempt)
ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาประจาปี 2560 และรายงานประเมินโครงการ
รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบ
ทวิภาคี โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและ ฝึกอาชีพ โครงการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบั ติการ การพัฒนาแผนการฝึก แผนการเรียน การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล ร่วมกับสถาน
ประกอบการ โครงการจั ด ท าป้ า ยความร่ ว มมื อ ตลอดถึ ง รายงานประเมิ น โครงการอื่ น ๆ เช่ น โครงการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนตามแผนการฝึกอาชีพ
ระบบทวิภาคี

32

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
(๓)
(๔)
จานวนห้องที่จัด
จานวนผู้เรียนที่ศึกษา
การศึกษาระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ ทวิภาคี ระบบปกติ ทวิภาคี
1,822
177
61
12
177
รวม
1,999
73
177
ความสาเร็จ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 100
(๑)
จานวนผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี

(๒)
จานวนผู้เรียนทั้งหมด

ค่าคะแนน
8.85

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการเรียนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมี
บันทึกหลังการสอน อีกทั้งรวมผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน และให้ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของครูทุกคน
2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีบันทึกหลังการสอนของครู
3. จัดทารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
4. มีการนาผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
5. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
6. มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาเนินการให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกรายวิชา ใช้สื่อ
แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และมีบันทึกหลังการสอน โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และตามสภาพจริง และ
ใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับ
ระดับคุณภาพ
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

จุดที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดของ
สถานศึกษา
ประเด็นที่ 1 จานวนสาขาวิชาและแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอนทวิภาคีมีจานวนน้อย เนื่องจาก
จานวนสถานประกอบการที่รองรับ มีจานวนน้อยกว่าผู้เรียน ทาให้การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ไม่สามารถรองรับผู้เรียนได้
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ด้านที่ 3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational
Management and Scholl Excellence)
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลั ย การอาชีพฝาง ได้ พยายามจัดระบบการดูแลให้ คาปรึกษาแก่ ผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้ง ด้า นบุ คลิ กภาพและมนุ ษย์ สั ม พัน ธ์ เช่ น กิจ กรรมพบครูที่ ปรึ กษา โครงการตรวจสุ ข ภาพนั กเรีย น
นั กศึก ษาประจ าปี โครงการตรวจสารเสพติดประจาปี โครงการแข่ง ขันทักษะวิช าชีพ โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ โครงการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษา โครงการทัศนศึกษาดู
งาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี เป็นต้น
ความพยายาม (Attempt)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ฝาง ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมให้ แ ผนกวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาพบ ครู
ที่ปรึกษาตลอดภาคเรียน และตลอดปีการศึกษา มีคาสั่งครูที่ปรึกษาชัดเจน ดาเนินโครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียนนักศึกษาและตรวจสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรายงานต่อวิทยาลัยฯอยู่เสมอ ดาเนินโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในงานวันวิชาการประจาปีของวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาโครงการวิชาชีพและ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจัดประกวดโครงงานวิชาชีพดีเด่น ในงานวันวิชาการ และดาเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 อัตราส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจานวนผู้เรียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย การอาชีพฝางได้มีการดาเนินงานและมีข้อมูล ที่แสดงถึงความตระหนัก มีการปฏิบัติและ
ความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ มีความ ตระหนักถึงความสาคัญของการรับนักเรียนนักศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพฝาง มี การวาง
แผนกการดาเนินงานที่เป็นไปตาม PDCA ตามขั้นตอนของการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึง
นักเรีย นนั กศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่ านสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook Websit :
www.fve.ac.th และ จัดทีมงานเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนจะได้ทราบถึงความข่าวสาร ของ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลั ย การอาชีพ ฝาง ได้ จั ดทาโครงการต่ อไปนี้ เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์ ในการรั บนักเรีย น
นักศึกษาดังต่อไปนี้
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1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพฝาง ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จานวนแผนการรับนักเรียนนักศึกษาและจานวนผู้สมัคร
เข้าเรียนของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชา
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (ปกติ)
สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ทวิภาคี)
สาขางานการบัญชี (ปกติ)
สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)

จานวนแผนการรับ
ปวช.
120
20
60
30
25
80
60
40
25
460
จานวนแผนการรับ
ปวส.
30
20
30
20
20
20
40
30
20
20

จานวนผู้สมัครเข้า
เรียน
ปวช.
158
38
70
50
2
109
48
68
0
543
จานวนผู้สมัครเข้า
เรียน
ปวส.
29
26
28
1
7
12
37
19
17
1
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ที่

สาขาวิชา

ปวส.

จานวนผู้สมัครเข้า
เรียน
ปวส.

20
10
10
290

0
13
9
199

จานวนแผนการรับ

สาขางานบริการอาหารและเครื่อมดื่ม (ทวิ
ภาคี)
12 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
13 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
รวมทั้งสิ้น
11

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาจั ดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสู ตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชาหรือ
กาหนดรายวิชาใหม่ห รือกลุ่ มวิช าเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
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 อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องตาม
วัตถประสงค์ รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ที่เป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีการจัดทาโครงการต่างๆ
เพื่อช่วยในการพัฒ นาศักยภาพผู้เรียน เช่น โครงการติว V-net โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ โครงการวิชาชีพนักเรียน
นักศึกษา 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
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คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักเรียนของแผนกวิชาต่างๆ จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกงาน
สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการทดสอบมาตรฐาน และประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 96.94
ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 96.66 โดยมีผลรวมในทั้งสองระดับ ร้อยละ 96.80
เทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก (Awareness)
การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาเป็นงานที่นาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาเป็นรายงานผลภาวะการมีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
การศึกษาในภาพรวม ซึ่งนาไปใช้ในการวางแผนงานและการบริหารงานด้วยความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ และนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การจัดทาโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และการแนะแนวศึกษาต่อ
ความพยายาม (Attempt)
๑. จัดทาแบบสารวจสถานภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาตามวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
- ส่งแบบสารวจทางไปรษณีย์
- สอบถามจากนักเรียน/นักศึกษาที่กลับมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือติดต่อขอ
หลักฐานต่าง ๆ จากสถานศึกษา
- สัมภาษณ์ทางออนไลน์ Facebook
๓. ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาและจัดส่งข้อมูลให้ทันตามกาหนดเวลา
๔. เก็บข้อมูลให้ได้มากและถูกต้องที่สุด
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ได้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา
๒๕๕9 ศึกษาต่อหรือทางานในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงการว่างงานของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์
ในการนาไปพัฒนาแก้ไขต่อไป อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 90.08
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงการวิชาชีพ อีกทั้งมี
การจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกๆ
ปีการศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียนมีการจัดสร้างชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และมีการให้คาปรึกษาจากครูที่ปรึกษา อีกทั้งสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยได้จัดให้มีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระกับภาค และระดับชาติ อีกทั้งยังมีโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีว-เอสโซ่ มีการจัดประกวดโครงงานวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีร
โอกาสได้แสดงผลงาน และนาผลงานไปพัฒนาต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลขึ้นไป
มีผลการดาเนินงานตามประเด็นการประเมินข้อ 2 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความสามารถ เกิดทักษะจาก
การเรียนและเป็นผู้มีฝีมือตามวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ในแผนกวิชา
ต่างๆตามที่ตนเองศึกษา อีกทั้งมีการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน เพื่อให้ทราบถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายในและภายนอก
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเพื่อเข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน ในระดับจังหวัด ภาค ชาติ และจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน โดยได้จัดให้มี
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ จังหวัด ระกับภาค และระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีรโอกาสได้แสดงผลงาน และนาผลงานไปพัฒนาต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด
จานวน 14 รางวัล มีผลการดาเนินงานตามประเด็นการประเมินข้อ 3 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 จานวนศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงาน หรือ องค์การในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝางมีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิช าการและวิช าชีพแก่นั กศึกษา มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
ความพยายาม (Attempt)
ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม จัดให้มีการบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนทั้งใน
ด้านข้อมูลข่างสารทั่วไป การเรียนการสอน การทากิจกรรมและแนะแนวการใช้ชีวิตในวิทยาลัย ตลอดจนการ
ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียนการสอนหรือ ปัญหาส่วนตัว
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โดยคณะฯ มีร ะบบอาจารย์ ที่ป รึกษา online นอกจากนี้ ได้ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ ง
ทุนการศึกษา โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อถ่ายทอดแก่นักศึกษาโดยตรง มีความตระหนักในการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์ให้แก่นัก ศึกษาในการ
เพิ่มพูนความรู้และการเคลื่อนไหวในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและหน่วยงานต่างๆ เช่น การติด
ประกาศ จดหมายผ่านระบบอิเล็กโทนิกส์และเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาซึ่ง เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักศึกษาก่อนไปประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสาเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการจาก
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆคณะฯ ได้มีการติดตามผลของนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
โดยมีกิจกรรมโครงการพบปะศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานระหว่างสถาบันกับศิษย์
เก่าเพื่อให้ทันตามสมัยและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
(๑)
จานวนศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จใน
การประกอบอาชีพได้รับรางวัลหรือเชิด
ชูเกียรติจากหน่วยงานหรือองค์กรใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
รวม
ความสาเร็จ

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ
ชาติ

ระดับ
ภาค

ระดับ
จังหวัด

2

1

2

1

ต่ากว่า
ระดับจังหวัด
-

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 100
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.6 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้รับรางวัล
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการสนั บสนุนส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกๆ ฝ่ายในการ
นาความรู้ความสามารถจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ รวมถึงการวิจัย/บทความวิชาการ
ให้บุคลากรภายในสถานศึกษา เผยแพร่และเข้าร่วมประกวดในโครงการต่างๆ

41

ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดาเนินการด้าน
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เอกสารเชิญชวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยให้กับบุคลากรในสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์/วิจัยตามโครงการหรือหัวข้อที่ได้รับ
3. ดาเนินงานตามแผนการที่เสนอตามโครงการ
4. ติดตามตรวจสอบ/ทดลองและเสนอแนะข้อปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
1. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยระดับชาติ
1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลขึ้นไป
2. มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 2 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.7 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้ความสาคัญระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ทั้งหมดที่มีการประเมิน

มีการจัดทาร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ค่าคะแนน
ระดับ
ค่าคะแนน
คุณภาพ
1
1.1
4
ดี
4
1.2
3.77
ดี
4
2
2.1
5
ดีมาก
5
2.2
5
ดีมาก
5
2.3
5
ดีมาก
5

2560
ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่มีการ
พัฒนา
1
1
1
1
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2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
13

3

4
รวมทั้งสิ้น

4
5
5
5
5
5
5
5
4.75

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4
5
5
5
4
4
5
5
4.5

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

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

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560
ตัวบ่งชี้
ด้าน
1
2
3
4
5
6
รวม

1

2

4
5
5
5
5
4

4
5
4
4.32
5
5

 ดีมาก

3
5
4

 ดี

4
4
5

5
5

6
5

7

8

9

10

รวม

เฉลี่ย

8
27
18
9.32
10
9
4.51

4
4.5
4.5
4.66
5
4.5
ดีมาก

 พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

43

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.8 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
ความตระหนัก :
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี วิทยาลัยการอาชีพฝางมีแผนพัฒ นาโครงการหลักของงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เช่น โครงการสารวจความต้องการของสถานประกอบการ โครงการ
นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ฯ โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ การพัฒนาแผนการฝึก
แผนการเรียน การนิเทศ และการวัดผลประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ ตลอดถึงแผนพัฒนาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอน โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดกิจกรรม
การสอนเสริมให้ผู้เรียนตามแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี เป็นต้น
ความพยายาม :
ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาประจาปี 2560 และรายงานประเมินโครงการ
รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบ
ทวิภาคี โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและ ฝึกอาชีพ โครงการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบั ติการ การพัฒนาแผนการฝึก แผนการเรียน การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล ร่วมกับสถาน
ประกอบการ โครงการจั ด ท าป้ า ยความร่ ว มมื อ ตลอดถึ ง รายงานประเมิ น โครงการอื่ น ๆ เช่ น โครงการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนตามแผนการฝึกอาชีพ
ระบบทวิภาคี
ผลสัมฤทธิ์ :
(๓)
จานวนของสถาน
(๑)
ประกอบการ
มีการประเมิน
(๒)
และบุคคลในชุมชน
ความพึงพอใจโดย
จานวนที่ตอบรับ
ที่มีผลการประเมิน
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจเฉลี่ย
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
๓.๕๑-๕.๐๐
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นาข้อมูลมาวิเคราะห์
สถาน
สถาน
ชุมชน
ชุมชน
ประกอบการ
ประกอบการ
14
14
14
รวม
14
14

(๔)
ร้อยละของสถาน
ประกอบการ
และบุคคลในชุมชน
ที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ
100
0
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ความสาเร็จ

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 100
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.9 อยู่ในระดับ
 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

จุดที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 3 ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of
Educational Management and Scholl Excellence)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 อัตราส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจานวนผู้เรียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 1 การเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารและการรวบรวม
ข้อมูล เพราะการออกแนะแนวได้นาใบสมัครไปด้วย แต่เมื่อกลับมาแล้วไม่ได้รายงานต่อผู้บริหารถึงจานวน
ยอดผู้สมัคร
3.5 จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ประเด็นที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยสามารถส่งผู้เรียนเข้าแข่งได้ในระดับภาคเท่านั้น
ไม่ได้ผ่านไประดับชาติ หรือระดับอื่นๆ เมื่อเทียบกับทักษะวิชาพื้นฐานที่ได้รางวัลถึงระดับชาติ หลายรางวัล
ดังนั้น วิทยาลัยควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยการบรรจุกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มากขึ้น

ภาคผนวก ก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

3500

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 ...
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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 ...

20
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
การดาเนินงานการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

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)

