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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
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สถานที่ตั้ง
231 หมู่ 1 ถนนเลย–ด่านซ้าย หมู่ 1 ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42120
โทรศัพท์
0-4207-8123
โทรสาร
0-4207-8124
Website
www.dansai.ac.th
Email Address dansai2558it@gmail.com
สีประจาวิทยาลัย
เหลือง – ทอง
ปรัชญาของวิทยาลัย ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศลาวิชา พัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ภายใต้การมีสว่ นร่วมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2.บริหารจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์
การให้บริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน
อัตลักษณ์
ผู้เรียนมีจิตอาสาให้บริการ
ประวัติการจัดตัง ที่ตัง เนือที่
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิก าร ตังอยู่เลขที่ 231 หมู่ 1 ถนนเลย–ด่านซ้าย ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ประกาศจั ด ตั งโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม พ.ศ.2536 โดยนายสั ง ข์ ท อง ศรี ธ เรศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการสมัยนัน วิท ยาลัยการอาชีพด่านซ้ายมีเนือที่ 101 ไร่ และได้ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ด้วยเงินงบประมาณแปรญัตติเพิ่มเติม พ.ศ. 2536-2538 จานวนเงิน 27,969,800 บาท
โดยนายวัชรินทร์ เกตะวันดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้แปรญัตติ
ซึ่งสัญญาการก่อสร้างเริ่มเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 และสินสุดสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2538
เปิดทาการสอนครังแรกในปีการศึกษา 2538
ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้เปิดทาการสอนทังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ชันสูง (ปวส.) มี 3 ประเภทวิ ชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และประเภทวิชาคหกรรม ระดับชันประกาศนียบัตรวิชชาชีพ (ปวช.)
เปิดสอนจานวน 8 สาขางาน ได้แก่ สาขางานยานยนต์ สาขางานโครงสร้าง สาขางานเครื่องมือกล สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม ระดับ ชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) เปิดสอนจานวน 7 สาขางาน ได้แก่ สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ สาขางานติดตังไฟฟ้า สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน สาขางาน
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เครื่องมือกล สาขางานการบัญชี และสาขางานการจัดการเพื่อการโรงแรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน เปิดสอน
หลากหลายสาขาวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
การดาเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขางานที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายได้ดาเนินการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 8 สาขางาน คือ สาขางานยายนต์ สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องมือกล สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการบัญชี และสาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) เปิดสอน 7 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตังไฟฟ้า สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานการบัญชี
และสาขางานเทคโนโลยีสานักงาน และสาขางานการจัดเพื่อการโรงแรม
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน (หลากหลาย)
4. หลักสูตรแกนมัธยม
5. หลักสูตรทวิภาคี
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินตนเอง
การดาเนินการจัดท าการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัย การอาชีพด่านซ้าย
ได้จัดการประชุมเพื่อ พิจารณา ปรึกษาและมีคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการประจาแต่ละมาตรฐานทุกตัวบ่งชีที่
เกี่ยวข้อง มีการจัดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกั บการประกันคุณภาพภายใน และจัดทาเครื่องมือการประเมินซึ่งมี
ระดับเกณฑ์คุณภาพ 5 ระดับ พร้อมตัวอย่างกรอบการประเมินให้กับ ครู–อาจารย์ และบุคลากรตามสายงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษาทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดทาและติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระยะเวลาดาเนินการตังแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีการ
กาหนดเกณฑ์ การประกันคุณภาพทุ ก มาตรฐานในแต่ล ะตัวบ่ง ชีของสถานศึกษาแก่ คณะกรรมการต่างๆ ที่
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายแต่งตัง และได้ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย จากผลการประเมิน
ตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จานวน 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี สรุปผลได้ดังนี

สรุปผลการประเมินตนเอง
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่
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ระดับ
คุณภาพ

5

5
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ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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4
5
5
5
4
6
5
4
7
5
5
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 - 7
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
8
5
5

5

5

4

4

5

5

5

5

5
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5
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ดีมาก

สรุปผลการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ตอนที่ 1
บทนา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตังอยู่เลขที่ 231 หมู่ 1 ถนนเลย–ด่านซ้าย ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ประกาศจัด ตังโดยกระทรวงศึก ษาธิก าร เมื่ อวัน ที่ 11 สิง หาคม พ.ศ. 2536 โดยนายสัง ข์ท อง ศรีธเรศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการสมัยนัน วิท ยาลัยการอาชีพด่านซ้ายมีเนือที่ 101 ไร่ และได้ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ด้วยเงินงบประมาณแปรญัตติเพิ่มเติม พ.ศ. 2536-2538 จานวนเงิน 27,969,800 บาท
โดยนายวัชรินทร์ เกตะวันดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้แปรญัตติ
ซึ่งสัญญาการก่อสร้างเริ่มเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 และสินสุดสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2538
เปิดทาการสอนครังแรกในปีการศึกษา 2538
ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้เปิดทาการสอนทังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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(ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ชันสูง (ปวส.) มี 3 ประเภทวิ ชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และประเภทวิชาคหกรรม ระดับชันประกาศนียบัตรวิชชาชีพ (ปวช.)
เปิดสอนจานวน 8 สาขางาน ได้แก่ สาขางานยานยนต์ สาขางานโครงสร้าง สาขางานเครื่องมือกล สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม ระดับ ชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) เปิดสอนจานวน 7 สาขางาน ได้แก่ สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ สาขางานติดตังไฟฟ้า สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน สาขางาน
เครื่องมือกล สาขางานการบัญชี และสาขางานการจัดการเพื่อการโรงแรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน เปิดสอน
หลากหลายสาขาวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

การดาเนินงานในปัจจุบนั
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายได้ดาเนินการสอน ดังต่อไปนี
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 8 สาขางาน คือ สาขางานยายนต์ สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องมือกล สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการบัญชี และสาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) เปิดสอน 7 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตังไฟฟ้า สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานการบัญชี
และสาขางานเทคโนโลยีสานักงาน และสาขางานการจัดเพื่อการโรงแรม
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน (หลากหลาย)
4. หลักสูตรแกนมัธยม
5. หลักสูตรทวิภาคี

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลขที่ 231 บ้านโคกงาม หมู่ 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตาบลโคกงาม
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทรศัพท์ (042) 078-123 โทรสาร (042) 078-124 มีเนือที่ 101 ไร่

งบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้รับงบประมาณในการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2558 ดังนี
รายการ
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุนฯ
งบบุคลากร
งบอุดหนุน(สิ่งประดิษฐ์)
อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน

งบประมาณปี 2558
4,339,300
350,000
2,732,050
2,423,640
95,000
128,000
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Fix it center
งบครุภัณฑ์
เรียนฟรี 15 ปี

500,000
3,850,500
1,916,095
16,334585

รวม

จานวนนักเรียน นักศึกษา
จานวนนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
หลักสูตร/ประเภทวิชา
หลักสูตร ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขางานเครือ่ งมือกล
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี

ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

จานวน
(คน)
41
35
42
7
13
15
15
17
15
15
12
7
12
28
14
24
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรม/สาขางานคหกรรมเพื่อการ
โรงแรม

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
หลักสูตร/ประเภทวิชา
หลักสูตร ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา/สาขางาน

ระดับชั้น

สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/สาขางานติดตังไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางาน
เทคโนโลยีสานักงาน
สาขาวิชาคหกรรม/สาขางานการจัดการ
คหกรรมการโรงแรม
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น (ปวช. + ปวส.)

12
10
15
17
5
17
388
จานวน
(คน)
11
24
23
28
2
7
11
58
8
13
5
190
578

7

จานวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ประจาปีการศึกษา 2558
ประเภทบุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ

ต่ากว่าปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

-

ปริญญาเอก

-

1
2

-

1
2
3

10
9
14
-

1
1
-

-

11
10
14
35

-

-

4
19
23
61

รวม
ผู้สอน
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- ครูพิเศษสอน
- ครูพิเศษ

-

รวม
บุคลากรสายสนับสนุน
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว
- ลูกจ้างรายวัน

4
6
-

รวม

13
รวม
รวมทังสิน

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจาปีงบประมาณ 2558
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ผลงานดีเด่นของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ปีการศึกษา 2558
ลาดับที่
1
2

ผลงานดีเด่น
รางวัลชนะเลิศคุณภาพงานลูกเสือ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2558 (ระดับภาค)
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3
4

รางวัลชนะเลิศผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผสู้ อน สถานศึกษาขนาดเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2558 (ระดับภาค)
รางวัลชนะเลิศสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (ระดับภาค)

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญาของสถานศึกษา
“ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศลาวิชา พัฒนาสังคม” คือ ปรัชญาการทางานของ
สถานศึกษาที่ใช้ในการดาเนินงานบริหารวิทยาลัยตลอดจนการจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

คือ การให้บริการวิชาชีพแก่สงั คมและชุมชน

อัตลักษณ์

คือ ผู้เรียนมีจิตอาสาให้บริการ

แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (ยุทธศาสตร์)
ในการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาขันต้น วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้กาหนดยุทธศาสตร์
ดังนี
1. พัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง บริการ
วิชาชีพสู่สังคม
3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึ กษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อ มภูมิ ทัศน์อาคารสถานที่ มี การบริห ารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มี การพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี การบริหารการเงินและเงินงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย
4. บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องกาของท้องถิ่น ชุมชน
5. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่
6. ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเฝื อ งไทยและพลโลก ในด้ านรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกี ฬาและนันทนาการ
7. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการดาเนินงานที่เน้นผลงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการกากับ
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล สาหรับการประกันคุณภาพการศึก ษา จานวน 8 มาตรฐาน 45
ตัวบ่งชี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
มาตรฐานที่ 1
1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึนไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึนไป
1.5 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรืออศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รบั บริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

มาตรฐานที่ 3
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
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3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทังใน
ประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
มาตรฐานที่ 6
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7
7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 8
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
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8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
8.6 ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสันที่ได้รบั การพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
8.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสันที่มีผล คะแนนการฝึกอบรม
2.00 ขึนไป
8.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพทีม่ ีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์

การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
วิธีการดาเนินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา
ใช้การจัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒ นาสถานศึกษา ทั งนีสถานศึกษาและชุมชนมีก าร
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านใดระดับใด
มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานส าหรับ ตัดสิ นระดับ ความส าเร็จ มี ก ารวางแผนออกแบบกิ จ กรรม
โครงสร้าง เพื่อนาการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้สอนแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกากับ
ติดตาม
2. การนาแผนสู่การปฏิบัติ
กาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดาเนินงานตามแผนมีกลไกการกากับติดตาม
ตรวจสอบ จากผู้ ที่ ได้ รับ หมอบหมายเป็น ระยะๆ ตามตารางที่ ก าหนด และมี ก ารรายงานผล
ความก้าวหน้าทังที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม
3. การตรวจสอบการติดตาม
มีการตามระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการสถานศึกษา
มีการจัดตังคณะกรรมการควบคุม กากับ นิเทศ และประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
ต่อที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มี ก ารน าผลประเมิ น มาจั ด ท าเป็ น รายงานการประเมิ น ตนเอง เผยแพร่ ให้ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
หากผลการประเมินปรากฏว่า มาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด สถานศึกษาจะให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง โดยกาหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ
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ระยะเวลาการด าเนิ น การ ทรั พ ยากรที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน และวิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาปรับ ปรุงดั งกล่าวจะนาเสนอต่ อคณะกรรมการสถานศึ ก ษาพิ จ ารณา และขอรับ การ
สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจาเป็นต้องใช้ ทรัพยากรในการดาเนินงานและต้องการให้ชุม ชน
ช่วยเหลือ
5. การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกาหนดยุทธวิธี
แผนปฏิ บั ติ ก าร ระยะเวลาการด าเนิ น การ ทรั พ ยากรที่ ใช้ในการดาเนิ นงานและวิธี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าว จะนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับ
การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานและต้องการให้ชุมชน
ช่วยเหลือ ในแต่ล ะเดือนวิ ท ยาลัยจัดให้มี ก ารประชุมบุคลากร ครู อาจารย์ เดือนละครังทั งนีเพื่ อ
ตรวจสอบการดาเนินงานและประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึนเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
ในแต่ละภาคเรียนวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย์ และผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องในแต่ละภาคเรียนละครัง และในแต่ละเดือนจัดให้มี ก ารประชุม ย่อยของฝ่ายต่างๆ ตาม
ลักษณะงาน ทังนีเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานและการประชุมหรือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึนเพื่อหาทาง
แก้ไขและป้องกันปัญหา

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัยการอาชีพ ด่านซ้าย ได้ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรียน ดังนันจึงได้
กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะให้ผสู้ อนทุกท่าน ต้องทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่จัดทาการ
เรียนการสอนในวิทยาลัยฯ โดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด และให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด และได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม อีก ทังมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้
1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึนไป

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอน
ทุกท่านจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
พร้อมทังได้พัฒนาแบบทดสอบหรือ

ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึนไป จาแนก
ตามชันปี ประเภทวิชา
สาขาวิชา
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1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

เครื่องมือวัดผลที่มมี าตรฐาน ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผเู้ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
สถานศึกษานาแบบสารวจความพึง
พอใจเก็บข้อมูลตามสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานอยู่

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อวัดและ
ประเมินผลนักเรียน นักศึกษา
ในระดับชัน ปวช.3 และ ปวส.2
ทุกสาขางาน ทุกปีการศึกษา
สถานศึกษาดาเนินการให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1.4 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตังแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึนไป
1.5 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี สถานศึกษาดาเนินการให้นักเรียน
คะแนนเฉลี่ยจากการ
นักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษา
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตังแต่ระดับ
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผูเ้ รียนที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ

คิดเป็นร้อยละ…88.86…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

สถานศึกษาดาเนินการให้นักเรียน
นักศึกษา เข้ารับการทดสอบจาก
สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด

ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็นร้อยละ...98.48...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
คิดเป็นร้อยละ...69.92...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่
ระดับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ...84.75...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการ

16

หน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง

ตัวบ่งชี้
1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า

ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
คิดเป็นร้อยละ…85…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการให้ผสู้ อนไป
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลเพื่อให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา
1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จ
สถานศึกษาได้ติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทา หรือ การศึกษาหลังการจบการศึกษาระยะ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ หนึ่ง เพื่อสอบถามข้อมูลการมีงานทา
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
การศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
คิดเป็นร้อยละ...84.31...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คิดเป็นร้อยละ…90…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
1.9 ระดับความพึงพอใจ สถานศึกษาส่งแบบสอบถามความพึง 1.9 ระดับความพึงพอใจของ
ของสถานประกอบการ
พอใจที่มีตอ่ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สถานประกอบการ หน่วยงาน
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
หรือสถานศึกษา หรือ
หรือผู้รบั บริการที่มีต่อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จ ผู้รบั บริการที่มีต่อคุณภาพของ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาไปยังสถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษา
การศึกษา
หรือหน่วยงานทีม่ ีผสู้ าเร็จการศึกษา มีค่าคะแนน...5...
จากสถานศึกษา ทางานอยู่ในสถาน อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ประกอบการนันเพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ทาการปรับปรุงด้านความรู้ ทักษะ
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2. มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีความมุ่งหวังที่จะเพิม่ ขีดความสามารถในทักษะด้านการปฏิบัตงิ านให้กบั
นักเรียน นักศึกษา โดยมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยจ้างครูเพื่อสอนสอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้
2.1 ระดับคุณภาพในการ
ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้จากรายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

ตัวบ่งชี้
2.4 ระดับคุณภาพในการ
วัดและประเมินผลการ

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอน
จัดทาแผนการเรียนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ลงนามทาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดส่งนักเรียน
นักศึกษา ฝึกงาน
สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้ มีการนิเทศการเรียนการ
สอน ส่งบันทึกการสอน โครงการ
สอนและแผนจัดการเรียนรู้ตามเวลา
ที่กาหนด
ผู้สอนได้จัดทาแผนการเรียนการสอน
และถ่ายทอดเนือหาต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่หลากหลายใน
การเรียนการสอนการประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
มีค่าคะแนน...4...
อยู่ในระดับ...ดี...

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษามอบหมายให้ครูผสู้ อน
จัดทาแผนการเรียนรู้ที่มงุ่ เน้น

ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูจ้ าก
รายวิชา
มีค่าคะแนน…5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
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จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

2.5 ระดับคุณภาพในการ
ฝึกงาน

สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผเู้ รียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
สถานศึกษาลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการต่างๆ ในการส่ง
นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน มีการ
นิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการ
ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา

สอนรายวิชา
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาด...

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มีค่าคะแนน…5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้มีความตระหนักและให้
ความสาคัญในการจัดการให้ผเู้ รียนได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้และยังให้ความสาคัญถึงเรื่องการตรวจสารเสพ
ติด และส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ คุณธรรมคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามอีกด้วย
ตัวบ่งชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการ

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการแต่งตัง

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
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ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัย ตามที่กฎหมายกาหนด
หรือวิทยาลัย
และมีการประเมินความพึงพอใจ
และคุณภาพการปฏิบัตงิ าน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3.2 ระดับคุณภาพในการ สถานศึกษาจัดทาแผนการบริหาร
จัดทาแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยผู้บริหาร ครู
จัดการสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแผนปฏิบัติงาน
3.3 ระดับคุณภาพในการ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมี
พัฒนาสถานศึกษาตาม
จิตอาสาให้บริการ ซึง่ ได้รับความ
อัตลักษณ์
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มี
บริหารงานและภาวะผู้นา ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะสัน 3-5
ปี แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวบ่งชี้
3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง

ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ....ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
มีค่าคะแนน…5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
มีค่าคะแนน…5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

วิธีดาเนินการ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษามีการแต่งตังผูร้ ับผิดชอบ
และดาเนินโครงการตามทีก่ าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานประจาปี มีข้อมูล
สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน พัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง เช่น โครงการ
ตรวจสุขภาพและสารเสพติด
โครงการตรวจหอพัก โครงการขับขี่

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มีค่าคะแนน...4...
อยู่ในระดับ...ดี...
ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
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ปลอดภัย โครงการพบครูที่ปรึกษา
3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเ้ รียน

สถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม แต่งตัง
ครูที่ปรึกษาเพือ่ ให้คาปรึกษาในด้าน
ต่างๆ หลังเลิกแถวทุกวัน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง ภาคเรียนละ 18
ครัง รวม 36 ครังต่อปีการศึกษา
3.8 ระดับคุณภาพในการ สถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบาย
พัฒนาและดูแล
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่
สภาพแวดล้อม และภูมิ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ทัศน์ของสถานศึกษาและ เช่น โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
การใช้อาคารสถานที่
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โครงการสร้างห้องนานักเรียน
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ นักศึกษา

ตัวบ่งชี้
3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพใน
การบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพใน

ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี เช่น
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทาง
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์แผนกวิชาต่างๆ
และวัสดุอปุ กรณ์สานักงาน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการหรือ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
สถานศึกษาดาเนินการบริหารการเงิน
และงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้กาหนด
เอาไว้
สถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบาย

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการระดม
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การระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทังในประเทศ
และหรือต่างประเทศ

แผนงาน โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทัง
ภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการลง
นามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ภาษามาพัฒนานักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
มีค่าคะแนน…5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายตระหนักและให้ความสาคัญในกิจกรรม/โครงการงานบริการชุมชน
ให้บริการวิชาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ สามารถเลียงชีพได้อย่างพอเพียง
ตัวบ่งชี้

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

4.1 ระดับคุณภาพในการ สถานศึกษาเนินการจัดทาโครงการ
บริหารจัดการจัดการการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ จัดฝึกอาชีพนักเรียนและ
ชุมชน ให้กับประชาชนที่สนใจทังใน
และนอกสถานศึกษา โครงการร่วม
ด้วยช่วยประชาชน โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน
(Fix it center)

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย มีแผนและงบประมาณ ที่สนับสนุน ส่งเสริมครู บุคลากร
และผูเ้ รียน ทังระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกหลักสูตร ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
ซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติ เช่น กาหนดแผนการเรียนในระดับ ปวช. ชันปีที่ 3 และระดับ ปวส.
ชันปีที่ 2 ต้องลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน หรือการจัดตังทีมผู้เรียนที่มีความสนใจร่วมกันในการ
สร้างสิ่งประดิษฐ์สง่ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ หรือการจัดตังทีมผู้เรียนที่มีความ
สนใจในเรื่องนวัตกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น และยังได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยวิธีการและช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ
ทางอินเทอร์เน็ต (http//www.dansai.ac.th) วิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
(FM 101.50 MHz.)
ตัวบ่งชี้
5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษามอบหมายให้ครูผสู้ อนที่
รับผิดชอบการสอนรายวิชาปฏิบัติทุก
รายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชา โครงงาน ได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้คิดสร้าง และพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ให้เป็นระบบที่ถูกต้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน อานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
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หรือนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติ

ตัวบ่งชี้
5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบาย
แผนงาน โครงการต่างที่กาหนดไว้
โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู จัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่มี
ประโยชน์ในวิชาชีพ และนาไป
เผยแพร่ระดับชาติ

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
มีค่าคะแนน...4…
อยู่ในระดับ...ดี...

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
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ความตระหนัก (Awareness)
ผู้บ ริห ารวิท ยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้จัดประชุม สร้างความเข้าในและวางแผนร่วมกั น
กับ บุคลากรในการบริห ารสถานศึก ษาอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ โปร่ง ใสและตรวจสอบได้ สอดคล้อง
กับ วิสัยทั ศน์ พั นธกิ จ และแผนยุท ธศาสตร์เพื่อการบริห ารสถานศึก ษาซึ่งจะนาไปสู่ก ารบรรลุผ ล
ตามข้อกาหนดในมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
ตัวบ่งชี้

ความพยายาม
(Attempt)

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
(Achievement)

6.1 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

สถานศึกษากาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
กาหนดไว้ เช่น โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการปลูกต้นไม้ โครงการสวด
มนต์ยาวเช้าวันพฤหัส โครงการ
เยาวชนต้นแบบคนดีศรีโคกงาม
โครงการหนึง่ ใจให้ธรรมะ
โครงการสืบสานประเพณีผีตาโขน

6.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ สถานศึกษากาเนินการตามนโยบาย
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กาหนดไว้ เช่น โครงการปลูกต้นไม้
6.3 ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

ตัวบ่งชี้

สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
กาหนดไว้ เช่น โครงการกีฬาสี

ความพยายาม
(Attempt)

ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มีค่าคะแนน...4...
อยู่ในระดับ...ดี...
ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านกีฬาและนันทนาการ
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
(Achievement)

6.4 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

สถานศึกษากาเนินการตามนโยบาย ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
จิตสานึกด้านปรัชญาของ
กาหนดไว้ โดยการสร้างความรู้ความ เศรษฐกิจพอเพียง
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พอเพียง

เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
มีค่าคะแนน...5…
พอเพียง เช่น ดาเนินโครงการต่างๆ อยูใ่ นระดับ...ดีมาก...
ที่มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาร่วมด้วย

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
ฝ่ายบริหารวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายตระหนักถึงการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
การอาชีพด่านซ้ายอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีระบบการพัฒนาคุณภาพ ติดตามคุณภาพ การจัดการประกัน
คุณภาพ โดยได้มีกาหนดระเบียบ วิธีการ ขันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการทางาน
ประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผล และการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน
ตัวบ่งชี้

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)
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7.1 ระดับคุณภาพในระบบ สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และรายงานผล
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้พฒ
ั นาปรับปรุงการ
บริหาร รวมทังเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และมีการนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ สถานศึกษาจัดระบบการประกัน
ดาเนิ นงานตามมาตรฐาน คุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้
การอาชีวศึกษา
ผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐาน
ในการปฏิบัตงิ าน มีคาสั่งแต่งตัง
คณะกรรมการดาเนินงานโดยให้ครู
และบุคลากรรับผิดชอบ มีคาสัง่
แต่งตังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ระดับคุณภาพในการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มีคา่ คะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษากาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสันของสถานศึกษา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึก อบรม ชุม ชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทังภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวบ่งชี้
ความพยายาม
ผลการประเมินคุณภาพ
(Attempt)
ภายใน
(Achievement)

8.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนบริหารจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน

สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสันของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่

ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนบริหารจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
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เกี่ยวข้อง ทังภาครัฐและเอกชน และ
ดาเนินการตามแผน มีการตอดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลเพือ่ การ
ปรับปรุงและจัดทารายงานประจาปี
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้ สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบาย
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
แผนงาน โครงการทีส่ ถานศึกษาได้
สมรรถนะรายวิชาที่
สารวจข้อมูลที่จะจัดการฝึกอบรมใน
สอดคล้องกับความต้องการ สถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร
ของชุมชน
ร่วมกับสถานประกอบการ ให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ
มีการใช้และประเมินหลักสูตรฐาน
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้ว
ไม่เกิน 2 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ
50 ของจานวนรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้
8.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการเรียนรู้
รายวิชา

8.4 ระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน

ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน จัดทา
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสันจัดการฝึก
แบรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม กาหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผล
และนาผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการเรียนรู้รายวิชา
มีค่าคะแนน...4...
อยู่ในระดับ...ดี...

ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
มีค่าคะแนน...4...
อยู่ในระดับ...ดี...
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8.5 ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน

สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน จัดหาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอน จัดหาสถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อการปรับปรุง

ตัวบ่งชี้

ความพยายาม
(Attempt)

ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัน
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
(Achievement)

8.6 ร้อยละของครูผสู้ อน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
ที่ได้รับการพัฒนา

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสันเข้ารับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
หลักสูตรวิชาชีพระยะสันรายวิชา ที่
รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสันทังหมดในสถานศึกษา
8.7 ระดับคุณภาพในการ สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบาย
บริหารการเงินและ
แผนงาน โครงการ มีการบริหาร
งบประมาณ
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน ในด้านวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทัง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือ
ร่วมเป็นผูส้ อน
8.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จ สถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล
การฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
วิชาชีพระยะสันที่มผี ล
ระยะสันที่มผี ลการฝึกอบรม 2.00 ขึน
คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ไป
ขึนไป
8.9 ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ สถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล
การฝึกอบรมตามหลักสูตร ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร

ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสันที่ได้รบั การ
พัฒนา
ร้อยละ...100...
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สันที่มผี ลคะแนนการฝึกอบรม
2.00ขึนไป
ร้อยละ...100..
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
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เทียบกับแรกเข้า

ตัวบ่งชี้
8.10 ระดับความพึงพอใจ
ของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพที่มีต่อการนา
ความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์

เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนัน

แรกเข้า
ร้อยละ...100..
มีค่าคะแนน...5…
อยู่ในระดับ...ดีมาก...

ความพยายาม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

(Attempt)

(Achievement)

สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ เพือ่ ประเมิน
ความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุม่
ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์โดย
พิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา

ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็จ
การฝึกอบรมวิชาชีพที่มีต่อการ
นาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
มีค่าคะแนน...5...
อยู่ในระดับ...ดีมาก...
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ตอนที่ 4
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจาปีการศึกษา 2558
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึนไป

4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.2 ระดับความพึงพอใจ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
ของสถานประกอบการ
มีผลตาม(5) = ดีมาก
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
คุณภาพของผู้เรียน
มีผลตาม(4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(2) = ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่
4.51-5.00 = ดีมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี 4.51-5.00 = ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยจากการ
3.51-4.50 = ดี
ทดสอบทางการศึกษา
2.51-3.50 = พอใช้
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
(V-NET) ตังแต่ค่าคะแนน 0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เฉลี่ยระดับชาติขึนไป
เร่งด่วน
ตัวบ่งชี้
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
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ร้อยละ 88.86



ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานทะเบียน
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.1

-งานทวิภาคี
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.2
ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)และ

มีผลตาม(5)

-งานวัดผลฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.3
ร้อยละ 98.48



-งานวัดผลฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.4
ร้อยละ 69.92



ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

5

ร้อยละ 84.75



ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานวัดผลฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.5
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(V-NET) ตังแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึนไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า

1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้
1.9 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือ

0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

-งานวัดผลฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.6
ร้อยละ 85



-งานทะเบียน
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.7
ร้อยละ 84.31



-งานแนะแนวฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.8
ร้อยละ 90

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
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ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(5) = ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(4) = ดี
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
ประเด็น (1)และ 
มีผลตาม(3) = พอใช้
มีผลตาม(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(2) = ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานแนะแนวฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 1.9
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5.00

สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
จุดเด่น
1. นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจานวนมาก
2. นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
ซึ่งเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง
จุดที่ต้องพัฒนา
1. จานวนผู้ที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และผู้ทที่ ดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ต่า
2. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนแรกเข้า

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้
2.1 ระดับคุณภาพในการ
ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน

2.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการจัดการ

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ปฏิบัติตามประเด็น (1)
(2) (3) (4) และ (5)

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานหลักสูตร
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 2.1

= ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (1)
(2) (3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
(2) และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และ (2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(5) = ดีมาก

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)
(2) (3) และ
(4)

ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1)และ



-งานหลักสูตร
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 2.2
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เรียนรู้รายวิชา

2.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

ตัวบ่งชี้
2.4 ระดับคุณภาพในการ
วัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

2.5 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(2) = ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน

มีผลตาม(5)

-งานหลักสูตร
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 2.3
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน



5

ระดับคะแนน
4 3 2

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตาม

= พอใช้
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ประเด็น 5 ข้อ 
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 2 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4.80

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานวัดผลและ
ประเมินผล
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 2.4

-งานทวิภาคี
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 2.5
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สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1.สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
2.สถานศึกษาให้บริการวิชาชีพทีส่ ่งเสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน
3.สถานศึกษาดาเนินการส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน โดย
บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ เช่น บริษัทซีพีออล์ล จากัด บริษัทบี-ควิก จากัด ฯลฯ และ
มีการประเมินความพึงพอใจในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา
1.การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
(2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)

3.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

3.3 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ์

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานบุคลากร
-งานบริหารทั่วไป
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 3.1



-งานวางแผนฯ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.2

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ





-งานวางแผนฯ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.3
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(3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
(2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
(2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานวางแผนฯ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.4



-งานศูนย์ข้อมูลฯ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.5
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ



-งานปกครอง
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.6

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
=ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.8 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
พัฒนาและดูแล
= ดีมาก
สภาพแวดล้อม และภูมิ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ทัศน์ของสถานศึกษาและ = ดี
การใช้อาคารสถานที่
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ = พอใช้
โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.9 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
บริหารจัดการวัสดุ
= ดีมาก
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
คอมพิวเตอร์
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูและผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

3.10 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
บริหาร
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานครูที่ปรึกษา
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.7



-งานอาคารฯ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.8
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ



-งานพัสดุ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่ 3.9
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน



5


ปฏิบัติตาม

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานบุคลากร
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่
3.10
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= ดี
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.11 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
บริหารงานการเงินและ
= ดีมาก
งบประมาณ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ=ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตาม
= พอใช้
ประเด็น 5 ข้อ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.12 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ระดมทรัพยากรในการ
= ดีมาก
จัดการอาชีวศึกษา กับ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
เครือข่ายทังในประเทศ
= ดี
ปฏิบัติตาม
และหรือต่างประเทศ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

ประเด็น 5 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 3 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4.91

-งานการเงิน
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่
3.11

-งานความร่วมมือฯ
-แฟ้มตัวบ่งชี่ที่
3.12

สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1.สถานศึกษาดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ ยวข้อ ง และแต่ง ตั งผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจและคุณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. สถานศึก ษาดาเนินการจัดท าแผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาทุ ก ปี มีก าร
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง
3. สถานศึกษามีและดาเนินการตามแผนงาน โครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
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4. ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น า สามารถบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศของ
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมถึงการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์จัดทาแผนงาน โครงการ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญ อย่างน้อย 5 ด้าน บริหารจัดการระบบดูแลผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศ
ผู้เรียน แต่งตังครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น มีการจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา จัดการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา โดยการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จุดที่ต้องพัฒนา
1. ข้อมูลพืนฐาน 9 ประเภทของสถานยังไม่เป็นปัจจุบันครบทังหมด
2. จัดหาสถานประกอบการเพื่อทาบันทึกความร่วมมือในการส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ให้
มีมากมายหลากลาย

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้
4.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ประเด็น 5 ข้อ 
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 4 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5.00

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานโครงการพิเศษ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 4.1
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สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดเด่น
1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้
5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานวิจัยฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 5.1



-งานวิจัยฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 5.2
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ
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= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 5 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4.50

สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชัน ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทาโครงงาน
สิ่ง ประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ จัดให้มี ก ารประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงานในสถานศึกษา ในชุมชน จังหวัด และชาติ
จุดที่ต้องพัฒนา
1.จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูมจี านวนน้อย
2.ผลงานทีเ่ ป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิง่ ประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
ตัวบ่งชี้
6.1 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.3 ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานกิจกรรม
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 6.1



-งานกิจกรรม
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 6.2
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ



-งานกิจกรรม
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 6.3

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

6.4 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ประเด็น 5 ข้อ 
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 6 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4.75

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานกิจกรรม
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 6.4

สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
จุดเด่น
1.สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริม
ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการกีฬาสี
ประจาปี การประกวดโฟล์คซอง ปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกันคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

5


ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-งานประกันฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 7.1
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ภายใน

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

= ดีมาก
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ประเด็น 5 ข้อ
(3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
(2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
30-34 ตัวบ่งชีและไม่มีตัวบ่ง
30 ตัวบ่งชี
ชีใดที่ใดที่ต้องอยู่ในเกณฑ์
และไม่มีตัวบ่งชี
ต้องปรับปรุงหรือต้อง
ใดที่ต้องอยู่ใน
ปรับปรุงเร่งด่วน = ดีมาก
เกณฑ์ต้อง
24-33 ตัวบ่งชี = ดี
ปรับปรุง หรือ 
18-23 ตัวบ่งชี = พอใช้
ต้องปรับปรุง
12-17 ตัวบ่งชี = ต้อง
เร่งด่วน
ปรับปรุง
อยู่ในระดับ
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี = ต้อง
ดีมาก
ปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 7 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5

-งานประกัน
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 7.2

สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
1.สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายใน แต่งตังคณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานต่อต้นสังกัด
ทุกปีการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

8.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนบริหารจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

5



ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.1
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(2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
8.2 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน (3) (4) และ (5)
สมรรถนะรายวิชาที่
= ดีมาก
สอดคล้องกับความ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ต้องการของชุมชน
(3) และ (4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
และ (3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
(2) = ปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
8.3 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
จัดทาแผนการจัดการ
มีผลตาม(5) = ดีมาก
เรียนรู้รายวิชา
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(2) = ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

8.4 ระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
= ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
= ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ=ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
= พอใช้

8.5 ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน

-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.2

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ



-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.3

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน



5

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ระดับคะแนน
4 3 2

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน
1
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.4



-งานโครงการพิเศษ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.5
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ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
= ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
8.6 ร้อยละของครูผู้สอน 4.51-5.00 = ดีมาก
หลักสูตรวิชาชีพระยะสันที่ 3.51-4.50 = ดี
ได้รับการพัฒนา
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
8.7 ระดับคุณภาพในการ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
บริหารการเงินและ
มีผลตาม(5) = ดีมาก
งบประมาณ
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(4) = ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

มีผลตาม(2) = ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จ
4.51-5.00 = ดีมาก
การฝึกอบรมหลักสูตร
3.51-4.50 = ดี
วิชาชีพระยะสันที่มีผล
2.51-3.50 = พอใช้
คะแนนการฝึกอบรม
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
2.00 ขึนไป
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จ
4.51-5.00 = ดีมาก
การฝึกอบรมตามหลักสูตร 3.51-4.50 = ดี
เทียบกับแรกเข้า
2.51-3.50 = พอใช้
1.51-2.50= ต้องปรับปรุง
0.00-1.50= ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
8.10 ระดับความพึงพอใจ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
ของผู้สาเร็จการฝึกอบรม มีผลตาม(5) = ดีมาก
วิชาชีพที่มีต่อการนา
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
ความรู้ความสามารถไปใช้ มีผลตาม(4) = ดี
ประโยชน์
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ

-งานโครงการพิเศษ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.6
ร้อยละ 100



-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.7
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน



5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน

-งานวัดผลฯ
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.8
ร้อยละ 100



-งานทะเบียน
-แฟ้มตัวบ่งชีที่ 8.9
ร้อยละ 100



-แฟ้มตัวบ่งชีที่
8.10
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ
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มีผลตาม(3) = พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ
มีผลตาม(2) = ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
= ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามาตรฐานที่ 8 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4.80

สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1.สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
จัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีระยะสัน มีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสันได้รับการพัฒนา มีการ
บริหารการเงินและงบประมาณสาหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสันมีผลการอบรม 2.00 ขึนไป ผู้สาเร็จการฝึกอบรมเมือ่ เทียบกับแรกเข้ามีจานวนมาก และ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
จุดที่ต้องพัฒนา
1.สถานศึกษายังไม่ได้ดาเนินการประเมินหลักสูตรที่ได้พฒ
ั นาแล้ว
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สรุปผลการประเมินตนเอง
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่

1

2

3

ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
1
5
5
5
2
4 5
5
3
5
5
5
4
5
5
5
4
6
5
4
5
7
5
5
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 - 7
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
8
5
5
4

4

5

6

7

8

9

5

5
5
4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

10

11

5

12

5

5

4

สรุปผลการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

5
4.80
4.91
5
4.50
4.75
5
4.85

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.80

ดีมาก
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สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ประจาปีก ารศึกษา 2555
พบว่า ผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีบางตัวชีวัดในแต่
ละมาตรฐานที่ ส ถานศึก ษาต้อ งดาเนินการพัฒ นาเพื่อให้ อยู่ในระดับ ที่ น่าพอใจต่อไป โดยผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาสรุปได้ดังนี
1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
ขึนไป
ตัวบ่งชีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึนไป
ตัวบ่งชีที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ
ตัวบ่งชีที่ 1.6 ร้อยละของผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รบั บริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี่ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ตัวบ่งชีที่ 2.4
ตัวบ่งชีที่ 2.5

ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ตัวบ่งชีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายทังในประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
ตัวบ่งชีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชีที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
ตัวบ่งชีที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ตัวบ่งชีที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
ตัวบ่งชีที่ 8.6 ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสันที่ได้รบั การพัฒนา
ตัวบ่งชีที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชีที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสันทีม่ ีผล
คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึนไป
ตัวบ่งชีที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชีที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีที่มีต่อการนา
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ไม่มี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซี่ยน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
ไม่มี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
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หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
หรือพลโลก
ตัวบ่งชีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชีที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชีที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ พอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ไม่มี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
ไม่มี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่มี
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
หรือพลโลก
ไม่มี
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ไม่มี
1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ต้องปรับปรุง
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เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ไม่มี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
ไม่มี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่มี
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
หรือพลโลก
ไม่มี
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ไม่มี
1.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ไม่มี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
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ไม่มี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่มี
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
หรือพลโลก
ไม่มี

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ไม่มี

