รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา ๒๕๕๗
(Self-Assessment Report : SAR)

ฉบับเผยแพร่

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ข

คํานํา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย ระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๒ “ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา และ
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดไวในมาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษาจัดให มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปนระบบที่
สรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและตามที่สังคมคาดหวัง
เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพไชยา (ฉบับเผยแพร) ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน การศึกษาศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๙ มาตรฐาน ๔๐
ตัวบงชี้ และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ โดยไดสรุปสาระที่สําคัญเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ตามกฎกระทรวงขอ ๖

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
พฤษภาคม ๒๕๕๘

ค

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตอนที่ ๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
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๒๓

๑

ตอนที่ ๑
บทสรุปสําหรับผูบริหาร

๒

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ในโอกาสครบรอบ
๑๐๐ ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงที่ดินสาธารณะบริเวณ
บานดอนหลวง จํานวน ๔๙ ไร ๒ งาน ๕๐ ตารางวา เพื่อเปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น และได
เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๓๗ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน
๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลป
สวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการาอาชีพไชยา มี ขนาดและที่ตั้ง ดังนี้
ขนาด
มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๙ ไร ๒ งาน ๕๐ ตารางวา
ที่ตั้ง
ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๑ หมูที่ ๑ ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย ๘๔๑๑๐
โทรศัพท ๐-๗๗๔๓-๕๓๘๖ , ๐-๗๗๓๑-๐๙๕๔-๕ โทรสาร ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๓
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cicc.ac.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส chaiya_cec@thaimail.com
๑.๓ ปรัชญาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดปรัชญาของสถานศึกษาไว ดังนี้
“ปญญาดี มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย”
ปญญาดี คือ มีความรอบรู มีความฉลาด มีความคิดและมีไหวพริบดี ที่เปนผลมาจากการเรียนรู
มีคณ
ุ ธรรม คือ มีความดีงาม มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกตอง
นอมนําสังคม คือ นําสังคมไปสูเปาหมายที่ถูกตองและดีงาม
อุดมพลานามัย คือ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เขมแข็ง
๑.๔ วิสัยทัศนของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไว ดังนี้
“ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพได
มาตรฐานสากล”

๓
๑.๕ พันธกิจของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดพันธกิจของสถานศึกษาไว ดังนี้
๑. บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
๓. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ใหมีคุณภาพระดับสากล
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
๑.๖ อัตลักษณของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษาไว ดังนี้
“วินัยเปนเลิศ รับผิดชอบยอดเยี่ยม เปยมดวยมนุษยสัมพันธ”
วินัยเปนเลิศ คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติตาง ๆ อยางเครงครัด
รับผิดชอบยอดเยี่ยม คือ การยอมรับผลทั้งที่ดีหรือไมดีที่ตนไดกระทําลงไปหรืออยูในความดูแล
ของตน
เปยมดวยมนุษยสัมพันธ คือ การสรางสัมพันธที่กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
๑.๗ เปาหมายของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา ๔ ดาน ดังนี้
๑. ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
๒. ดานการพัฒนางานวิชาการ
๓. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
๒. หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัย การอาชีพไชยา ไดจัดการ ศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )
เปด สอน จํานวน ๗ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง การบัญชี
การตลาด และคอมพิวเตอรธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน จํานวน ๕
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส การบัญชี และการตลาด นอกจากนั้นวิทยาลัย
การอาชีพไชยายังไดเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๕ รายวิชา
๓. ขอมูลผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓.๑ ขอมูลนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีนักเรียนนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น ๖๙๘ คน เปนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๕๖๒ คน และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวน ๑๓๖ คน นอกจากนั้นยังมีผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๔๖ คน

๔
๓.๒ ขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยามีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น ๕๓ คน ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน ๓ คน
ครู จํานวน ๓๑ คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๙ คน
๔. ขอมูลดานงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีงบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนเงินทั้งสิ้น
๒๐,๘๗๕,๘๔๕.- บาท
๕. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๕.๑ สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน ๔ คณะ ไดแก
คณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะอนุ กรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอนุ กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
คณะ อนุ กรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ใชการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพของเด็มมิ่ง (
PDCA)
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ๓ ระดับ ไดแก ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชาและระดับสถานศึกษา
๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประเมินผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ การจัดการ
อาชีวศึกษา จํานวน ๙ มาตรฐาน ๔๐ ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก จํานวน ๓๖
ตัวบงชี้ ระดับดี จํานวน ๓ ตัวบงชี้ และไมประเมินผล จํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ รอยละของ
ผูเรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ มีผล
การประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย ๑๐ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน ๖ ตัวบงชี้ ระดับดี จํานวน ๓ ตัวบงชี้ และไมประเมินผล จํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่
๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบดวย ๗ ตัวบงชี้
ผลการประเมินอยูในระดับระดับดีมาก จํานวน ๗ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ๑๒ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน ๑ ตัวบงชี้

๕
มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๒ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๔ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๑ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๘ ดานความดีเดนของสถานศึกษา ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน ๑ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๙ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน ๒ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑๐ ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประกอบดวย ๑๐ ตัวบงชี้ ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้
๕.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสรุปดังนี้
มาตรฐาน
สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา
๑. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

๒. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
๔. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
๕. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
๖. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก
๗. ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
๘. ดานความดีเดนของสถานศึกษา
๙. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ยรวม สวนที่ ๑

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

๔.๖๗

ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๙๖

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ

ไมประเมินผล
๑ ตัวบงชี้
(ตัวบงชี้ที่ ๑.๖)

๖

มาตรฐาน
สวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ
๑๐. ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ยรวม สวนที่ ๒
เฉลี่ยทั้งสถานศึกษา

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๙๘

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ

๖. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
๖.๑ จุดเดน คือ มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ๓
ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานที่ ๕ ดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก มาตรฐานที่ ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๘ ดานความดีเดนของสถานศึกษา และมาตรฐานที่ ๑๐ ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ซึ่งมีผลการประเมินทุกตัวบงชี้อยูในระดับดีมาก
๖.๒ จุดที่ควรพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี ดังนี้
๖.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๖.๒.๒ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
๖.๒.๓ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
๗. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
จากผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ทําใหวิทยาลัย การอาชีพไชยา ทราบขอมูลสภาพ
ปจจุบัน เพื่อวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
๗.๑ สถานศึกษาจะตองรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานที่ดีเดนไว ใหไดอยางตอเนื่อง ไดแก มาตรฐานที่ ๒
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก มาตรฐานที่ ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน มาตรฐานที่ ๘ ดานความดีเดนของ
สถานศึกษา และมาตรฐานที่ ๑๐ ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองธํารง
รักษาระดับคุณภาพและหาแนวทางหรือกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

๗
๗.๒ สถานศึกษาจะตองนําผลการประเมินตนเองในตัวบงชี้ที่อยูในระดับ พอใช และระดับตองปรับปรุง มา
วิเคราะห วางแผน และกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีระดับคุณภาพดีขึ้น ดังนี้
๗.๒.๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานความรูวิชาการ ดานความรูในวิชาชีพ ความรูวิชาภาษาอังกฤษ
อันจะสงผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)
๗.๒.๒ การจัดระบบการดูแลผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
๗.๒.๓ การแสวงหาความรวมมือใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

๘

ตอนที่ ๒
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

๙

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
--------------------------------มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน
๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

เกณฑการตัดสิน
ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐
ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)
ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐
ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐
ดีมาก รอยละ ๖๕ ขึ้นไป
ดี รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙
พอใช รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙
ตองปรับปรุง รอยละ ๓๕-๔๔.๙๙
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๓๕

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
คาคะแนน ๕.๐๐

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)

๕ (ดีมาก)

คาคะแนน ๕.๐๐

๕ (ดีมาก)

คาคะแนน ๔.๒๑

๔ (ดี)

รอยละ ๓๘.๘๒
คาคะแนน ๓.๘๘

๔ (ดี)

๑๐

ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผาน
เกณฑการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง
๑.๗ รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา
๑.๘ รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดทํางาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาตอภายใน ๑ ป
๑.๙ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หนวยงาน
หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
๑.๑๐ รอยละของผูเรียนที่ผาน
การทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป

ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐

ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐
ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐
ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)
ดีมาก รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ดี รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙
พอใช รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน

ไมประเมินผล

คาคะแนน ๔.๑๑

๔ (ดี)

คาคะแนน ๕.๐๐

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)

๕ (ดีมาก)

รอยละ ๑๐๐

๕ (ดีมาก)
๔.๖๗ (ดีมาก)

๑๑
สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๘
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป
ตัวบงชี้ที่ ๑.๙
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๐
รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๗ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน
๒.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา

ดีมาก ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔) , (๕)
ดี ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔)
พอใช ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) , (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตาม (๑) , (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม (๑)

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติตาม (๑) ,
(๒) , (๓) , (๔) ,
(๕)

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)

๕ (ดีมาก)

๕ (ดีมาก)

๑๒
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๒.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัด
และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
ฝกงาน
๒.๖ ระดับคุณภาพในการ
จัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
๒.๗ รอยละของผูเรียนที่ได
เรียนรูจากประสบการณจริง

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ดี รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙
พอใช รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ ๕ ขอ
๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

รอยละ ๑๐๐

๕ (ดีมาก)
๕.๐๐ (ดีมาก)

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๗ รอยละของผูเรียนที่ไดเรียนรูจากประสบการณจริง

๑๓
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
๓.๓ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ
๓.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา
๓.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
๓.๖ ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง
๓.๗ ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

เกณฑการตัดสิน
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) - (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)
ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) - (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) - (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑) - (๕)

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑) - (๕)

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑) - (๕)

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

๑๔

ตัวบงชี้ที่
๓.๘ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมทิ ศั นของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
๓.๙ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ

เกณฑการตัดสิน
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)
๕.๐๐ (ดีมาก)

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

๑๕
ตัวบงชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
๔.๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

เกณฑการตัดสิน
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ ๕ ขอ

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔
สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี

๕ (ดีมาก)
๕.๐๐ (ดีมาก)

๑๖

มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน ๒ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
๕.๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของผูเรียน

เกณฑการตัดสิน
ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
๕.๒ ระดับคุณภาพในการ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
บริหารจัดการนวัตกรรม
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ
หรืองานวิจัยของครู
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)
๕.๐๐ (ดีมาก)

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๕.๒
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี

๑๗
มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๖.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
๖.๒ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

๖.๓ ระดับคุณภาพในการ
สงเสริมดานกีฬาและ
นันทนาการ

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

๖.๔ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖

๕.๐๐ (ดีมาก)

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทู นพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๖.๒
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๑๘
ตัวบงชี้ที่ ๖.๓
ตัวบงชี้ที่ ๖.๔
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี

ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๗.๑ ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการของสถานศึกษา
สูประชาคมอาเซียน

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ ๕ ขอ

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗

๕ (ดีมาก)
๕.๐๐ (ดีมาก)

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑
ระดับคุณภาพในการดําเนินการของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
มาตรฐานที่ ๘ ดานความดีเดนของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๘.๑ ระดับคุณภาพของผลงาน
และรางวัลของสถานศึกษา

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๘

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)
๕.๐๐ (ดีมาก)

๑๙
สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑
ระดับคุณภาพของผลงานและรางวัลของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี

มาตรฐานที่ ๙ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๙.๑ ระดับคุณภาพในการ
ประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

๙.๒ ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา พ .ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖)

ดีมาก ๓๕-๓๙ ตัวบงชี้ และไมมีตัว
บงชี้ใด
ทีอ่ ยูใ นระดับตองปรับปรุง
เรงดวน
ดี ๓๐-๓๙ ตัวบงชี้
พอใช ๒๕-๒๙ ตัวบงชี้
ตองปรับปรุง ๒๐-๒๔ ตัวบงชี้
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา ๒๐ ตัวบงชี้

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๙

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

ระดับดีมาก
จํานวน ๓๕
ตัวบงชี้ และ
ไมมีตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตองปรับปรุง

๕ (ดีมาก)

๕.๐๐ (ดีมาก )

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๙
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๙.๒
ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี

๒๐
มาตรฐานที่ ๑๐ ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๑๐.๑ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการ
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) – (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)

๑๐.๒ ระดับคุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน
สถานประกอบการ

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) – (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)

๑๐.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน

ปฏิบัติ (๑) - (๕)

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑) - (๕)

๕ (ดีมาก)

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)

๕ (ดีมาก)

๑๐.๔ ระดับคุณภาพในการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

๑๐.๕ ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้
๑๐.๖ รอยละของครูผูสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ไดรับการพัฒนา

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ปฏิบัติ ๕ ขอ

๕ (ดีมาก)

คาคะแนน ๕.๐๐

๕ (ดีมาก)

ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐

๒๑
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการตัดสิน

๑๐.๗ ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)

๑๐.๘ รอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม
๒.๐๐ ขึ้นไป

ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐

๑๐.๙ รอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเขา

ดีมาก คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐
ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใช ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)

๑๐.๑๐ ระดับความพึงพอใจ
ของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอ
การนําความรูความสามารถ
ไปใชประโยชน

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑๐

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)

๕ (ดีมาก)

คาคะแนน ๕.๐๐

๕ (ดีมาก)

คาคะแนน ๕.๐๐

๕ (ดีมาก)

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)

๕ (ดีมาก)

๕.๐๐ (ดีมาก)

สรุปจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑๐
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๒
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๔
ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๗
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

๒๒
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๘
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มผี ลคะแนนการ
ฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๙
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑๐
ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ
ไปใชประโยชน
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี

๒๓

ตอนที่ ๓
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

๒๔

ตอนที่ ๓
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๓.๑ สรุปผลการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ สรุปไดดังนี้
๓.๑.๑ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐
ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๘
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางาน หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๙
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๐
รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๗ รอยละของผูเรียนที่ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๒
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา

๒๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่
๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
และคอมพิวเตอร
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๒
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบงชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการของสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียน
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพของผลงานและรางวัลของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒๖
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๒
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๔
ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๕
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๖
รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการ
พัฒนา
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๗
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๘
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่
มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๙
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเขา
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑๐
ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการ
นําความรูความสามารถไปใชประโยชน
๓.๑.๒ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดี มีดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
๓.๑.๓ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช ไมมี
๓.๑.๔ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง ไมมี
๓.๑.๕ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน ไมมี
๓.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้

๒๗
๓.๒.๑ แผนงานบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
- โครงการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามอัตลักษณ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา
- โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยวิทยบริการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
- โครงการสงเสริมสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาระบบโทรศัพทภายในสถานศึกษา
๓.๒.๒ แผนงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป
- โครงการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐาน ปวช.
- โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
- โครงการสงเสริมการรักษการอานและมีนิสัยใฝเรียนรู
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
๓.๒.๓ แผนงานพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
- โครงการสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
- โครงการแผนการเรียนฐานสมรรถนะอาชีพรวมกับสถานประกอบการ
- โครงการประเมินผลการใชหลักสูตรสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ
- โครงการวัดและประเมินผลรวมกับสถานประกอบการ

๒๘
๓.๒.๔ แผนงานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนารายวิชา
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- โครงการพัฒนาคุณภาพการฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
- โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
๓.๒.๕ แผนงานปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก
- โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมการกีฬาและนัทนาการ
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาผูเรียนดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงวิทยาลัยสวยดวยมือเรา
- โครงการชีววิถีการพัฒนาอยางยั่งยืน
๓.๒.๖ แผนงานสรางเครือขายความรวมมือ
โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ
โครงการสงเสริมความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนาครูรวมกับสถานประกอบการ
๓.๒.๗ แผนงานบริการวิชาการและวิชาชีพ
โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โครงการสงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
โครงการสํารวจความพึงพอใจดานการบริการวิชาการและวิชาชีพของผูรับบริการ
๓.๒.๘ แผนงานสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัย
- โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัย
ของครูและผูเรียน
โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยของครูและผูเรียน
- โครงการเผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยของครูและ
ผูเรียน
- โครงการสงเสริมการใชประโยชนจากผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัยของครูและผูเรียนสูชุมชนและสังคม
๓.๒.๙ แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒๙
๓.๒.๑๐ แผนงานขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
- โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาดานภาษาของผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
๓.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๓.๑ การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการจางบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓.๓.๒ การบรรจุพนักงานราชการและครูผูสอนในสาขาวิชาพลศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๓.๓ ความชวยเหลือดานวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ในทองถิ่น
๓.๓.๔ การชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจากผูเชี่ยวชาญ/ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น

