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1. บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2559
ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่
1
2
3
4
รวม

1

2

4
4
5
5

4
5
4
5

3
3
4

4
2
4

5
5

6
5

รวม

เฉลี่ย

8
24
17
10
59

4
4
4.25
5
4.21

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 6 ตัวบ่งชี้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน 6 ตัวบ่งชี้
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ที่ต้องปรับปรุง”
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
จานวน - ตัวบ่งชี้
1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภายในการอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ดี มีการประสานความร่วมมือ การจัดการศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ที่
ดี
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
ควรจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นระบบ สะดวกในการสืบค้น ควรมีการต่อยอดในการ
ให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ควรติดตามผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการบริการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาวของชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนาต่อไป
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2. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ

สถำนทีต่ ั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
เลขที่ 5/10 ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3673-1481 โทรสาร 0-3673-1480
Website: www.srbpoly.ac.th E-mail: info@Srbpoly.ac.th
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ประวัติวทิ ยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี

วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสระบุ รี ประกาศจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2539 บนเนื้ อ ที่ 10 ไร่
ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสระบุรี ตามโฉนดเลขที่ 16285
เป็ น วิ ท ยาลั ย สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 4
กระทรวงศึกษาธิการ
กำรบริจำคที่ดินเพื่อสร้ำงสถำนศึกษำ
นายจรู ญ จึ ง ยิ่ ง เรื อ งรุ่ ง อยู่ บ้ า นเลขที่ 5/8 ถนนพหลโยธิ น ต าบลปากเพรี ย ว อ าเภอเมื อ ง
จัง หวัดสระบุรี พร้อมทั้งครอบครัว แสดงความจานงยกที่ดินในกรรมสิทธิ์ให้กับทางราชการเพื่อประโยชน์
ในการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เนื่องในวาระฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ดิ น แปลงนี้ ตั้ ง อยู่ ต าบลปากเพรี ย ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สระบุ รี โฉนดเลขที่ 16285
เนื้อที่ 10 ไร่ มีมูลค่าทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท นอกจากนี้ยัง ยินยอมมอบที่ดินส่วนหน้า
เพื่อให้กรมอาชีวศึกษา
ควำมพร้อมในกำรจัดตั้งวิทยำลัย
กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ได้นาเสนอเรื่องการจัดตั้ง วิทยาลัยให้กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ
จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสระบุ รี ขึ้ น เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ.2539 โดยได้ รั บ งบประมาณการก่ อ สร้ า งทั้ ง สิ้ น 35 ,650,000 ทั้ ง นี้ ต ามโครงการวิ ท ยาลั ย
สารพั ด ช่ า งสระบุ รี จะจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น หลั ก สู ต รเที ย บโอนผลการเรี ย น
ไปสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกประเภทวิชา

ศาลตายาย

สนามหญ้สนามหญ้
า
า

อาคารวิทยบริการ
ห้องน้า

ร้านค้าสหการ โรงอาหาร
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แผนผังวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
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แผนผังแสดงทีต่ ั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
2.2.1 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ

ทำเนียบผู้บริหำร

นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

นำยธีรวัช ใจห้ำว
นำยธีรวัช ใจห้ำว
นำยธีรวัช ใจห้ำว
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงาน รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
และความร่วมมือ
กิจการนักเรียนนักศึกษา
ทรัพยากร
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2.2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
นายธีรวัช ใจห้าว
นายสุพจน์ ฐาปนะดิลก
นางศิริมาศ วัฒนกูล
นางสาวพรรณนภา ทิพย์ปาละ
นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
นางกมลทิพย์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย
นายรุ่งชัย แก่นสากล
นายทองพูล จันทะวงษ์
นางสาวฐิติรัตน์ พวงเพียงงาม
นายเฟื่องยศ ขาละเอียด
นางสาวรัตนา แก้วกระจ่าง

2.2.3 จำนวนครู จำแนกตำมแผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน
สถำนภำพ

ครูพิเศษสอน

มี

ไม่มี

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

ปริญญำตรี

ต่ำกว่ำปริญญำตรี

7
6
1
3
13
7

พนักงำนรำชกำร

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จำนวน
(คน)

วุฒิกำรศึกษำ

ข้ำรำชกำร

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ใบประกอบ
วิชำชีพ

3
1
1
1
6

4
3
1
6
2

1
1
6
-

7
5
1
3
12
7

1
1
-

1
-

2
1
4
1

6
6
1
2
9
6

-
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2.2.4 จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ลูกจ้ำงประจำ

ลูกจ้ำงชั่วครำว

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกำร
งานบริหารทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
งานฟาร์มและโรงงาน
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนวแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ำยวิชำกำร
แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด

จำนวน(คน)

พนักงำนรำชกำร

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน

ข้ำรำชกำร

สถำนภำพ

1
1
1
1
-

-

-

-

1
1
1
1
-

1
-

-

-

-

1
-

1
-

-

-

-

1
-
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งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
อื่น ๆ
พนักงานขับรถ
นักการ-ภารโรง
ยามรักษาความปลอดภัย

-

-

-

-

-

1
6
3

-

-

-

1
6
3

2.2.5 จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับ สำขำงำน และชั้นปี (ปีที่จัดทำรำยงำน สารวจ ณ วันที่
10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

8 7 0 34 17
1 12 0 32 12
7 6 0 0 11
5 12 0 16 5
1 0 0 7 0
0 0 0 0 0
0 37 0 89 45
3
1

ปกติ
ทวิภาคี
ผู้ด้อยโอกาส
เทียบโอน

43
21
0
0
0
0
73

3

เทียบโอน

4
1
0
0
0
0
5

ผู้ด้อยโอกาส

ทวิภาคี

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานการตลาด
รวม

ปกติ

ระดับ/สำขำ

ผู้ด้อยโอกาส
เทียบโอน

1

ปกติ
ทวิภาคี

ชั้นปี
2

รวม

16
29
5
31
0
0
81

0
0
0
0
0
0
0

174
158
37
111
9
9
498

2
5
1
4
0
1
1
2
0
5
2

7
7
6
7
0
0
2
7

1
3
1
3
4
2
8
0
0
5
8
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ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขางานการตลาด
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
รวม

รวมทั้งหมด

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
14
0
0
0
0
0
5
0
31

5

10
4

1
1
1
8
0
5
1
0
0
0
0
0
4
4
7
5

22
32
45
25
0
27
28
0
0
17
9

0 18 20 34
0 25 20 75
0 0 0 83
0 0 10 65
0 9 17 0
0 0 0 67
0 0 0 87
0 0 0 0
0 0 0 6
0 52 67 41
7

-

-

-

-

21 0 14 11 49
6
1 2 8

-

-

-

- 1,28
8

2.2.6 จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับ สำขำงำน และชั้นปี (ทวิศึกษำ)
ระดับ/สำขำงำน
ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการตลาด
รวมทั้งหมด

1

ชั้นปี
2

3

45
63
0
95
203

47
41
131
15
234

-

รวม
92
104
131
110
437

117
184
128
105
36
94
115
5
6
790
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2.2.7 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สำขำงำน
ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานการตลาด
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขางานการตลาด
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
รวม
รวมทั้งหมด

ปกติ

จำนวน
ทวิภาคี ผู้ด้อยโอกาส เทียบโอน

รวม

3
0
0
0
0
0
3

14
4
0
0
0
0
18

1
8
1
6
0
0
16

8
10
8
17
0
0
43

26
22
9
23
0
0
80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

11
7
0
0
9
0
0
0
0
27
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

21
37
41
38
0
39
92
0
0
268
311

32
44
41
38
9
39
92
0
0
295
375

(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิภาคี)
45 คน
2.3.1 รำงวัลและผลงำนของ สถำนศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
 วิทยาลัยฯ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศเป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “คุณภาพคนสู่
คุณภาพงาน” เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านเงินการคลังให้กับส่วนราชการ ระดับดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
 วิทยาลัยฯ ได้รับประกาศนีบัตรจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เพื่อแสดง
ความขอบคุณแก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ให้เกียรติร่วมชมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของในงาน Hilux Revo Festival 2015 ณ องค์การส่ง เสริมกิจการส่ง เสริม กิจการโคนมแห่ ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
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 วิทยาลัยฯ ได้รับประกาศนีบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล กลุ่มลูกเสือ
วิสามัญ (ชาย) ดีเด่น ค่ายย่อย 3 พอเพียง งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.3.2 รำงวัลและผลงำนของ ผู้บริหำร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
 นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงาน
วันครู ครั้งที่ 61 ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
 นายธี ร วั ช ใจห้ า ว ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา รั บ เกี ย รติ บั ต รจาก ส านั ก งาน
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงาน
วันครู ครั้งที่ 61 ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
2.3.3 รำงวัลและผลงำนของ ครู (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
 นางสาวพรรณนภา ทิพย์ปาละ ตาแหน่ง ครู คศ.2 รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย ตาแหน่ง ครู คศ.1 รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นายธนะพัฒน์ แย้มงามธนสิทธิ์ ตาแหน่ง ครู คศ.1 รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นางพชรพร ฉายชูวงษ์ ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นางสาวณัฐนันท์ ภู่ภมร ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นายรุ่งชัย แก่นสากล ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
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สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
- รั บ เกี ย รติ บั ต รจาก ส านั ก งานอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวัด สระบุ รี เพื่ อ แสดงว่ า เป็ น ครู ผู้ ส อนดี เด่น
ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2560
- ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุรั กษ์ พลั ง งาน “ประชารั ฐ ร่ วมพั ฒนา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ข องคนรุ่น ใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีก ารศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 18 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นางสิริรัตน์ อวยพร ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นางสาวอรนุช สิทธิ ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน รั บเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษาจัง หวั ด
สระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบสมควรที่
ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ “ครู ผู้ ส อนดี เ ด่ น ” งานวั น ครู ครั้ ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นางสาวปทุมพร สิงห์ดี ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงาอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
สมควรที่ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครู ครั้ง ที่ 60 พ.ศ. 2559 ให้ไ ว้ ณ วันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559
 นายยุทธพล โสวัตร์ ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงานอาชีวศึกษา
จัง หวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นครูผู้ส อนดีเ ด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงานวันครู ครั้ง ที่ 61
ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
- ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยให้ปุ๋ยทางการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 1
สิ่ง ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาค ภาคกลาง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 21
เดื อ น ธั น วาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศู น ย์ ก ารค้ า เซี ย ร์ รั ง สิ ต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่
21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นายกิติศักดิ์ เทศพันธ์ ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงานอาชีวศึกษา
จัง หวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นครูผู้ส อนดีเ ด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงานวันครู ครั้ง ที่ 61
ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
- ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยให้ปุ๋ยทางการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 1
สิ่ง ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาค ภาคกลาง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 21
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เดื อ น ธั น วาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศู น ย์ ก ารค้ า เซี ย ร์ รั ง สิ ต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่
21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นายวิษณุ ทองมา ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงานอาชีวศึกษา
จัง หวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นครูผู้ส อนดี เ ด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงานวันครู ครั้ง ที่ 61
ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
 นายรัฐกิจ บุญญะริกพันธุ์ชัย ตาแหน่ง ครู พนักงานราชการ รับเกียรติบัตรจาก สานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่
61 ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
- ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุรั กษ์ พลั ง งาน “ประชารั ฐ ร่ วมพั ฒนา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ข องคนรุ่น ใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 18 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
2.3.4 รำงวัลและผลงำนของ ผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
 นายณัฐณุวัฒน์ ภักดี นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ
เมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
18 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 21
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นายกฤติเดช พันธ์ลา นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ
เมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
18 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 21
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
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 นายศุภณัฐ เจนเขตการณ์ นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัดสระบุรี
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 -29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่ า
หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
18 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 21
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นายศุภกร ชาญรอบรูป นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้าท่อประปา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นายชาญฤทธิ์ วิ ล านั น ท์ นั ก เรี ย นระดั บ ปวช. 1 แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยให้ปุ๋ยทางการเกษตร ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 นายณัชชัย กุลดิษฐ์ นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์
อุปกรณ์ช่วยให้ปุ๋ยทางการเกษตร ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ

16
3. กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ

กำรดำเนินงำนในปัจจุบนั ระดับกำรศึกษำและสำขำวิชำที่เปิดสอน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1) สาขาวิชาช่างยนต์
2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2) สาขาวิชาไฟฟ้า
3) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) สาขาวิชาการตลาด
4) สาขาการจัดการทั่วไป
- ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมปลำย (ทวิศึกษำ) มีโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม
ทาความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 6 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
2) โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
3) โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
4) โรงเรียนหินกองวิทยาคม
5) โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
6) โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมปลำย (ทวิศึกษำ)
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1) สาขาวิชาช่างยนต์
2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
1) สาขาวิชาการตลาด
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หลักสูตรระยะสั้น
1) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) สาขาวิชาคหกรรม
4) สาขาช่างเสริมสวย
5) หลักสูตรของขนส่งอบรมใบอนุญาตขับขี่
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3.1 ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี

มุ่งมั่นเรียนรู้
ยึดถือคุณธรรม

ควบคู่ทักษะฝีมือ
สัมพันธ์ชุมชน

ตรำสัญลักษณ์วิทยำลัย

สีประจำวิทยำลัย คือ “สีแสด”
“สีแสด” หมำยถึง จิตวิญญำณ ควำมรู้
ต้นไม้ประจำวิทยำลัย

ต้นไม้ประจำวิทยำลัย คือ “ต้นจำปีสิรินธร”
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยำลัย

พระพุทธชินราช
พระพุทธรูปประจาวิทยาลัย
ประดิษฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ 4
พระวิษณุกรรม

พระวิษณุกรรม หรือ พระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ เป็นเทพแห่งศิลปะการช่าง
โดยเฉพาะชาวช่างศิลปกรรม นับถือท่านเป็นบรมครูแห่งการศิลปหัตถกรรมทั้ง ปวง โดยทั่วไปแล้วมักจะพบ
รูปหล่อหรือรูปวาดของพระองค์ทรงถือผึ่งด้วยพระหัตถ์ขวาและทรงถือลูกดิ่งด้วยพระหัตถ์ซ้าย เพราะผึ่ง
กับลูกดิ่งนั้นเป็นเครื่องมือของช่างไม้ ซึ่งตามพระราชประวัติ พระองค์ทรงเป็นเทพฝ่ายช่าง โดยเป็นนายช่างไม้
สร้างศาลาที่พักบนทางใหญ่สี่แพร่งของทางไปสวรรค์
สาหรับองค์พระวิษณุกรรมที่ประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุ รีนั้น
เป็ น ประติ ม ากรรมรู ป หล่ อ สี ท อง องค์ ป ระทั บ นั่ ง ทรงชฎา พระหั ต ถ์ ข วาถื อ ผึ่ ง พระหั ต ถ์ ซ้ า ยถื อ ลู ก ดิ่ ง
ซึ่งเป็นอีกปางหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เป็นศูนย์รวมใจของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน
วัตถุประสงค์วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
1. ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการ
และตามปรัชญา และนโยบายของสถานศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจอิสระ มีความเชื่อมั่น
ต่อตนเองในวิชาชีพ
3. เป็ น แหล่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น และจั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มประสบการณ์
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4.
5.
6.
7.

วิชาชีพแก่ผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝัง ค่านิยม และทัศนคติที่ดีในการเรี ยนวิช าชีพ จั ดการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตทุกคนเรียนได้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกลไกส่งเสริมระบบที่ชัดเจน
มีหลักปฏิบัติ มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย/โครงการบริหาร
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้
สร้ า งความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาครู แ ละผู้ เ รี ย น ร่ ว มกั บ สถานประกอบการชุ ม ชนและสั ง คม
อย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

จุดเน้นวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
เน้นผู้เรียน รู้จริง ทาได้ เข้าใจชีวิต มีจิตอาสา
จุดเด่นวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
เอกลักษณ์วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
ร่วมมือพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชน
อัตลักษณ์วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
จิตอาสาบริการชุมชน
วิสัยทัศน์วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี “มุ่งผลิตและพัฒนากาลัง คน ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ให้ บ ริ ก าร สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
และสถานประกอบการ”

พันธกิจวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
1. พั ฒ นาหลั ก สู ตรวิช าชี พและจั ด การศึ ก ษาหลากหลายให้ ผู้ เ รีย นมี ทัก ษะอาชี พ เป็ น ที่ ย อมรับ
ของชุมชน และสถานประกอบการ
2. ให้บริการวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา และก้าวทันเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
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3.1.5 รำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
รำยจ่ำย

จำนวนเงิน

ร้อยละ

1.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่ง เสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การ
แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิช าชีพ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬ าและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2,995,275.05
7,432,789.07

17.16
4.26

46,600.00

0.26

221,409.75

1.26

รวมรำยจ่ำย

10,696,073.87

หมำยเหตุ

*ปรับตามบริบทสถานศึกษา
*นิยามศัพท์ คาว่า งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
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3.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครั้งล่ำสุด
แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
1. ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะให้ ค รบและมี 1. โครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
คุ ณ ภาพ ใน ร ะ ดั บ ดี ต ร ง ต าม คว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานท้องถิ่นและชุมชน
2. การรายงานการปฏิบัติงานควรจัดระบบให้เป็น PDCA 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป
2. โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. โครงการงานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
3. บุคลากรยังไม่เข้าใจขอบข่ายบทบาทหน้าที่ในงานที่ 1. โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร
รับผิดชอบ
4. รายงานการประเมิ น ตนเองของวิ ท ยาลั ย ควรระบุ 1. โครงการงานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละมาตรฐานหรือ การศึกษา
แต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ไ ว้ ด้ ว ยการพั ฒนาการเขี ย นรายงานการ
ประเมินตนเองให้ครอบคลุมภาระที่สาคัญแต่ละตัวบ่ง ชี้
และควรประเมินระดับ คุ ณภาพของการด าเนินงานใน
รอบปีตามเกณฑ์มาตรฐานของสมศ.
กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำน ต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2553
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. สร้างเครือข่ายภาคีชุมชนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ 1. โครงการงานความร่วมมือและหลักสูตรระยะสั้น
3. พัฒนารูปแบบการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
1. โครงการงานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
โดย สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุ ณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2555
1. พั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ยั ง ให้ ส อดคล้ อ ง
ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินใหม่ของสมศ.
1. โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. โครงการงานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
2. มีการวางแผนร่วมกันในการจัดทาโครงงานวิชาชีพ 1. โครงการงานความร่วมมือและหลักสูตรระยะสั้น
ของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
2. โครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. โครงการการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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3. มี แ ผนในการพั ฒ นาครู อาจารย์ ด้ า นงานวิ จั ย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
4. ร่วมกันในการจัดให้นักเรียนนักศึกษาจัดทาโครงการ
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง อย่างเป็น
ระบบ
5. คว ร จั ด ร ะ บบใน ก าร ก ากั บ ติ ด ตาม ก าร ให้
ข้ อ เสนอแนะ และการประเมิ น ผลการบริ ห ารของ
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป
2. โครงการงานการเงิน
3. โครงการงานบัญชี
4. โครงการงานพัสดุ
6. วิทยาลัยควรบริหารหลักสูตรระยะสั้นให้เป็นไปตาม 1. โครงการงานความร่วมมือและหลักสูตรระยะสั้น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สมศ.
7. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ให้ครบถ้วนทุกด้า น 1. โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร
ตามเกณฑ์ของสมศ.
8. จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ระยะสั้ น ระยะยาว 1. โครงการงานวางแผนและงบประมาณ
รวมทั้ ง การจั ด เก็ บ หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านตามปี
การศึกษา
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๔. กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็นผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ตอบกลั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ ผู้ สาเร็ จการศึกษาไปศึก ษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
เฉลี่ย ๓๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่ มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
๓๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจัดดาเนินโครงการจัดพิธีมอบใบประกาศของนักเรียน นักศึกษา ทุก
หลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑.นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
๒. สามารถอานวยความสะดวกตลอดจนการออกเอกสารใบประกาศนียบัตรและจัดพิธีไ ด้ ตรงตาม
เวลา
๓. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกๆ คนให้ความ
สนใจ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

25
จุดเด่น
นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ไปใช้ได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา
จุดที่ควรพัฒนำ
การส่งเสริมเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
สำขำงำน
ระดับ ปวช.
ยำนยนต์
ไฟฟ้ำกำลัง
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ ปวส.
เทคนิคยำนยนต์
ไฟฟ้ำกำลัง
อุตสำหกรรมกำรผลิต

จำนวน
จำนวนผูท้ ี่ได้ จำนวนผู้
ผูส้ ำเร็จ
งำนทำ ศึกษำต่อ
กำรศึกษำ 1 ปี

จำนวนผู้
ประกอบอำชีพ
อิสระ

รวม

จำนวนแบบ จำนวนแบบ
ร้อยละ
ร้อยละ
สำรวจที่สง่ สำรวจที่ตอบกลับ

จำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินเฉลีย่ 3.51-5.00
ด้ำนคุณลักษณะฯ
จำนวน
ร้อยละ

ด้ำนสมรรถนะหลักฯ
จำนวน
ร้อยละ

ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ
จำนวน ร้อยละ

26
22
9
23

9
7
1
9

15
13
8
10

2
2
0
4

26
22
9
23

100
100
100
100

26
22
9
23

26
22
9
23

100
100
100
100

26
22
9
23

100
100
100
100

26
22
9
23

100
100
100
100

26
22
9
23

100
100
100
100

32
44
41

12
22
20

17
19
18

3
3
3

32
44
41

100
100
100

32
44
41

32
44
41

100
100
100

32
44
41

100
100
100

32
44
41

100
100
100

32
44
41

100
100
100
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบจำนวนผู้เข้ำเรียน
ประเด็นกำรประเมิน
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผลดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สามารถอานวยความสะดวก ตลอดจนออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
เท่ากับขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก
 ต้องปรับปรุง

 ดี
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ควรมีการศึกษาปัญหาการออกกลางคัน เพื่อลดจานวนการออกกลางคัน
ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑)
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๒)
ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม ตาม
ระดับชั้น ในระดับดี
๓)
ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
๔)
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
๕)
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารได้อย่าง เหมาะสม
ปลอดภัย
๖)
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น
๗)
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย
๘)
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑)
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึก ตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
๒)
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม ๓)
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทย
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
๔)
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๕)
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖)
ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗)
ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘)
ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
สรุประดับคุณภำพของมำตรฐำน
 ดีมาก
 ต้องปรับปรุง

 ดี
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้
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มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถานการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วม
2. สถานศึกษามีการกาหนด คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน
3. สถานศึกษาส่งเสริมจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้จัดทาโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งสริม สนับสนุนให้กลุ่มบริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและมีการกาหนด และมีการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำรดำเนิน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา
๒. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
๓. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
ผลดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาพัฒนางานบริการแก่สังคมภายในและภายนอก
วิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
๒. ศู น ย์ ซ่ อ มสร้า งเพื่อ ชุ มชนได้ฝึ ก อบรมพัฒนา ยกระดั บ พัฒ นาทั กษะได้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
๓. จัดกิจกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายลู กเสือ กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม กิจกรรม Big Cleaning Day
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
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จุดเด่น
นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสารมารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จุดที่ควรพัฒนำ
การส่งให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรู้จักแก้ปัญหา มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งพาตนเอง
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นกำรประเมิน
๑. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
๒. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้แ ละ
เข้าใจในนโยบายที่สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
๓. ผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
๔. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่กาหนด
๕. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนา
ต่อไป
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการประชุมภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. โครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๓. โครงการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
๒. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
๓. หัวหน้างาน หัวหน้าแผนได้ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนดไว้
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
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จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
ประเด็นกำรประเมิน ๑
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ไม่มี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ไม่มี
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๒
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้รีบการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติก ารพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning สาหรับครู ผู้ ส อน
สาขาวิชาบัญชี ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 หน่วยงานที่จัด สานักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
๓. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2016 วันที่ 11
ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
๔. โครงการ”เตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา ก่ อ นเข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ” ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ผ่านการอบรมตามหลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา
๒. ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานที่จัดการอบรม
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชา
การศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกาหนดจานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาชองโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ไม่มี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ไม่มี
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน ๕
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุ ณ ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จากหน่ ว ยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อย ๕ ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุ ณ ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จากหน่ ว ยงานหรือองค์กร
ภายนอกร้อยละ 20 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาโครงการ
กิจกรรมต่างๆ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐
ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อสาหรับการเรียนการสอนประจาปีงบประมาณ 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสื่ อ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนประจ าปี ง บประมาณ 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.16
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามรถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการสนับสนุนผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม เช่นโครงการ Fix it Center
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ดาเนินโครงการสนับสนุนผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมคิดเป็นร้อยละ 4.26
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทั ก ษะวิ ช าชี พ นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ ข องผู้ เ รีย นคิ ด เป็ นร้อ ยละ 0.26 ของ
งบดาเนินการ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน ๕
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ง เสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ1.26 ของงบดาเนินการ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจักกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์และด้ำนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
ประเด็นกำรประเมิน ๑
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
และปลอดภัย
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและวัสดุ
2. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 1 และ 2
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ทาสีอาคารเรียน 1 แล้วจัดซื้อวัสดุทาความสะอาดให้การทาความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้า
ทุกอาคาร
2. ทาสีพื้นอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และทางขึ้นบันได
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๒
สถานศึกษามีการกากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุ
บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการปรับปรุงห้องเรียน 15 ห้อง
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ทาสีห้องเรียนให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยและจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องเรียนใหม่ให้เหมาะสม
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึกษามีการกากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ
มีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุดูแลและบารุงรักษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
2. ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช่ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย
๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลภายในและภายนอก
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปกป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย
(๔) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
(๕) มรการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. โครงการระบบป้องกันไวรัสและสารองข้อมูล
3. โครงการพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Antivirus เพื่อป้องกันไวรัสให้กับเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์
เพื่อป้องกันไวรัสให้กับเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์
2. ดาเนินกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและทาการสารองข้อมูลทุกวัน
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็กกำรประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ครูและบุคลากรนักเรียนเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย
2. ครูบุคลากรนักเรียนเข้าใช้งานระบบ RMS เพื่อดูผลการเรียนหนังสือเข้าระบบ e-Office
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
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จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน ๑
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษา มีความร่วมมือกับบุคคลด้านการบริจาคทุนให้แก่สถานศึกษา
๒. ด้วยทางภาครัฐ ภาคเอกชน บริจาครถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่สถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการจัดทาแผนงาน โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
ทวิภาคี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษามีแผนงาน พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จานวน 5 แห่ง
๒. สถานศึกษามีโครงการและแผนงานความร่วมมือกับชุมชน มอบรถยนต์ 2 คันและรถจักรยานยนต์
5 คัน
๓. สถานศึกษามีแผนงาน ความร่วมมือกับสถานประกอบการปีการศึกษา 2559 จานวน 24 แห่ง
และ MOU จานวน 10 แห่ง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๒
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๒. สถานศึกษาจัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๓. สถานศึกษา มีการจัดทาโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาและสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษา ส่งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 56 คน เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการจานวน 22 แห่ง และระดับ ปวส. 37 คน เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการจานวน 21 แห่ง
๒. สถานศึกษานาคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบ
๓. สถานศึกษาจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ยินดีร่วมจัดการอาชีวศึกษา
รับบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2559 จานวน 10 แห่ง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
๒. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะของผู้เรียน เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ
๓. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิของประกันเพื่อจะได้รับทราบสิทธิของตนเองเพื่อไป
ประกอบอาชีพ
๒. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการต้องมีใบรับรองต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
๓. นักเรียน นักศึกษา สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิด ๑๐๐ คน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรม
เด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพกับทางสถานประกอบการทุกภาคเรียน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 มีบุคคลและสถานประกอบการ มอบทุนการศึกษา มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 16 ทุน
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๒. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง จานวน 2 ทุน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่อย
งานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๕ ราย
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษามีการจัดทาโครงการรองรับการบริจาคเงินหรือวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. สถานศึกษา ได้รับการบริจาคครุภัณฑ์ เครื่องยนต์ จากสถานประกอบการ
๒. สถานศึกษาได้รับบริจาครถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
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มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานบันจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน กากับ
ดูแล ให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ กาหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ประเด็นกำรประเมิน ๑
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลายและบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. จัดทาแผนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. แผนการสอน บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การจัดทาบันทึกหลังสอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. บันทึกหลังสอน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. รายงานผลการดาเนินโครงการสอนซ่อมเสริมทักษะวิชาภาษาไทย
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึงประกอบด้วย การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

จุดเด่น
ครูผู้สอนมีการจัดทาบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
จุดที่ควรพัฒนำ
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบันทึกหลังสอน
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
แนะนาครูผู้สอนในการจัดทาบันทึกหลังสอน
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สาขางาน

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
รวม

จานวนครู จานวนครูที่จัดทาแผนการ
เรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์ที่
กาหนด
7
6
13
3
6
35

7
6
13
3
6
35

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
จานวนครูที่จัดการ จานวนครูที่นาผลจากการวัดผล จานวนครูที่ได้รับการ จานวนครูที่แก้ไขปัญหา
เรียนการสอน ตาม
และการประเมินผลการเรียน
นิเทศการจัดการ
โดยการศึกษาหรือการ
แผนฯ และมีการ
ตามสภาพจริงไปใช้ในการ
เรียนการสอน
วิจัยอย่างน้อย 1
บันทึกหลังสอน
พัฒนาผู้เรียน
รายวิชาตามเกณฑ์ที่
กาหนด
6
6
6
6
6
6
6
6
13
13
13
13
3
3
3
3
6
6
6
6
34
34
34
34
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำกลุ่มวิชำ
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถนศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครุพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
2. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ จานวน 2 แผนก คือแผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิชา ช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายใน
อาคาร
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. วิทยาลัยสารพั ด ช่างสระบุรีมี ห ลัก สูต รวิ ชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ที่พัฒนาร่วมกับ สถาน
ประกอบการและตรงกับความต้องการของผู้เรียน
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ จานวน 2 แผนก คือแผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิชา ช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิชาช่างติดตั้ง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ได้รับความรู้ที่ตรงกับความต้องการและสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 ดี (๔ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
หลักสูตรได้รับการพัฒนาภายใต้นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง จะได้รับ
งบประมาณในการสนับสนุน และมีการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
จุดที่ควรพัฒนำ
การประชาสัมพัน ธ์ ให้ ผู้ เรียนหรื อบุ ค คลที่ สนใจได้ ทราบถึง การเรียนหลัก สู ตรระยะสั้นของแต่ ล ะ
สถานศึกษาที่มีวิชาแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
โครงการควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้เรียนทราบ
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สาขางาน

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
จานวนครู จานวนครูที่ศึกษาสารวจ จานวนครูที่พัฒนา จานวนครูที่ได้รับ
ข้อมูลความต้องการใน รายวิชาหรือกลุ่ม
การส่งเสริม
การพัฒนารายวิชาหรือ วิชาตามเกณฑ์ที่ สนับสนุนสื่อการ
กลุ่มวิชา
กาหนด
สอนฯ
7
7
7
7
6
6
6
6
13
13
13
13

จานวนครูที่สถานศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแลให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมิน และ
นาผลไปปรับปรุงแก้ไข
7
6
13

จานวนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางาน
7
6
13
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. รับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นระบบทวิภาคี 100%
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนโครงการทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมแก่ครู และผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. นักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ได้จัดทาโครงการตามเกณฑ์กาหนด
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว้า ร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ได้เข้าร่วมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๕ ของจานวนทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการ Fix it Center
๒. โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนในระบบรถโดยสารประจาทาง
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ได้รับหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
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ตัวชี้บงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นกำรประเมิน ๑
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการทาบุญขึ้นปีใหม่ 2560
๒. กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
๓. กิจกรรมไหว้ครู
๔. กิจกรรมถวายความอาลัย ร.9
๕. โครงการทาดีเพื่อพ่อ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. นักเรียนนักศึกษาให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
๒. การดาเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมินที่ ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ลูกเสืออาสาบาเพ็ญประโยชน์
๒. โครงการปลูกป่า
๓. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้
๔. การคัดแยกขยะก่อนใช้
๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกๆ คนให้ความ
สนใจ
๑. การจัดกิจกรรมทาให้เกิดผลดีกับสิ่งแวดล้อม
๒. การจัดกิจกรรมทาให้ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาสวยงาม
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกี ฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๕
กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. กีฬาสีภายใน
๒. การออกกาลังกายทุกวันพุธ
๓. โครงการ English Camp
๔. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
๕. สถานีวิชาชีพและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๓. การดาเนินกิจกรรมแต่ละโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกๆ คนให้ความสนใจ
๔. การดาเนินกิจกรรมทาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
๕. ได้ร่วมงานกันเป็นทีม
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่ง เสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อ ยกว่ า ๕ กิจกรรมและกากั บดู แ ลให้ ผู้ เรี ยนแต่ ละคนเข้ าร่ วมกิ จกรรมไม่น้อ ยกว่ า
๑ กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
๒. โครงการจิตอาสาบริการชุมชน
๓. โครงการวิถีชีวิตพอเพียงการปลูกผักสวนครัว
๔. การส่งเสริมอาชีพ การทาน้ายาล้างจาน
๕. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแบ่งปัน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ ได้เรียนรู้งานจริง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน
๒. โครงการ Fix it Center
๓. โครงการพี่สอนน้อง 108 อาชีพ
๔. ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. ผลการดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเป็นผู้นา กล้าแสดงออก มีทักษะ และได้ทาจิตอาสาเพื่อชุมชน
สรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่ สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย ความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
๒.
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ จัดการเรียนการ
สอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓.
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ การจัดการเรียนการ
สอน
๓.๔ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ไม่มี
มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประชุมคุณภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรนักเรียนด้านการดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
3. โครงการพัฒนาและจัดหาวัสดุงานประกันคุณภาพ
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการรายงานและเผยแพร่การดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3. วิทยาลัยนาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (๕ คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงด่วน (๑ คะแนน)

 ดี (๔ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

จุดเด่น
ครูครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพดี
มีการประสานความร่วมมือ การจัดการศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ที่ดี
จุดที่ควรพัฒนำ
ควรจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นระบบ สะดวกในการสืบค้น ควรมีการต่อยอดในการ
ให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ควรติดตามผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการบริการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาวของชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนาต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ
ประเด็นกำรประเมิน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
๑. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรนักเรียนด้านการดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
3. โครงการพัฒนาและจัดหาวัสดุงานประกันคุณภาพ
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการรายงานและเผยแพร่การดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3. วิทยาลัยนาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อนละ
80ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก
 ต้องปรับปรุง

 ดี
 ต้องปรับปรุงด่วน

 พอใช้

จุดเด่น
ครูครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพดี
มีการประสานความร่วมมือ การจัดการศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ที่ดี
จุดที่ควรพัฒนำ
ควรจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นระบบ สะดวกในการสืบค้น ควรมีการต่อยอดในการ
ให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ควรติดตามผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการบริการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาวของชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนาต่อไป

ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน / ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๒ ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็จ การศึ กษาเทียบ
จานวนผู้เข้าเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่ง ชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๔ ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริห ารจัดการ
ด้านการเงิน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๕ ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริห ารจักการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล

4
4
4
5
3
2
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ตัวบ่ง ชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ตัวบ่ง ชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิ ช า
กลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวชี้บงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

5
5
4
4
4
5
5
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5. สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ

มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบจานวนผู้เข้าเรียน
มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจักการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชากลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวชี้บงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

4
4
4
5
3
2
5
5
4
4
4
5
5
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
ครูครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพดี
มีการประสานความร่วมมือ การจัดการศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ที่ดี
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนำ (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
ควรจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นระบบ สะดวกในการสืบค้น ควรมีการต่อยอดในการ
ให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (การดาเนินงานเพื่อแก้ไ ขปัญ หาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
ควรติดตามผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการบริการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาวของชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนาต่อไป
5.2.4 แนวทำงกำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำ (เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น)
5.2.4.1 สถานศึกษากระทาการหารือกับต้นสังกัดในการกาหนดทิศทางหลักสูตรระยะสั้นให้มี
สภาพเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติที่สามารถเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นได้ตามเกณฑ์ชั่วโมง
ที่เปิดหลักสูตรได้
5.2.4.2 สถานศึกษาจะดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนในการเปิ ดหลั ก สูต รระยะสั้น อบรมเพื่อ สร้ างหรือพัฒ นาต่อ ยอดอาชีพนอกเหนื อ จากการเปิ ด
หลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป
5.2.4.3 สถานศึกษาจะพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สามารถสร้างความ
แตกต่างอย่างเด่นชัดจากสถานศึกษาอื่น
5.2.4.4 สถานศึกษาจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพึ่ง พิงแก่ชุมชนในการฝึกอาชีพรวมถึง
คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อมี
โอกาสประกอบอาชีพได้จริง

