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รายงานการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ประจาปีการศึกษา 2558
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คานา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจัดทาอย่างเป็น
ระบบคือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา และนาผลจากการ
ประเมิ น ตนเอง การประเมิน คุณ ภาพภายในโดยหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด การประเมินคุ ณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มาพัฒนาการจัดการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสาหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัย
การอาชีพ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสาหรับการรับรองคุณภาพภายนอกต่อไป
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
มิถุนายน พ.ศ. 2559
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1.สภาพทั่วไป
ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลั ย การอาชี พเกาะคา สั ง กัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษากระทรวงศึกษาธิ การ
จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 โดยเพื่อส่งเสริมการศึ กษา
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาของชาติ คื อ การศึ ก ษาเพื่ อ การประกอบอาชี พ และขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสู่ ท้ อ งถิ่ น
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถนน นครสวรรค์ – เชียงราย ตาบลศาลา
อาเภอเกาะคา จั ง หวัด ล าปาง มี เนื้ อ ที่ 23 ไร่ 2 งาน ได้เ ปิ ด ทาการเรี ย นการสอนเมื่อ วั น ที่
16 พฤษภาคม 2538
สีประจาสถานศึกษา คือ สีน้าเงิน – ฟ้า
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 23 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถนนนครสวรรค์ เชียงราย ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โทรศัพท์ 0 5428 2266 โทรสาร 0 5428 2213
เว็บไซต์ www.kiec..ac.th
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา
ปรัชญา “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม”
เรียนดี
มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม
นาสังคม

หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีผลการเรียนดีมีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของสถานศึกษาในระดับดี
หมายถึง ผู้เรียนมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของสถานศึกษาและสังคม
หมายถึง ผู้เรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรม และ เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
หมายถึง ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกผู้นาเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม

วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม
เอกลักษณ์

ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพและมีคุณธรรม
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2. หลักสูตรการเรียนการสอน
ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดสอนใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ปรับปรุง
พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ. 2546 จานวน 2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรม และ พาณิช ยกรรม ในพ.ศ. 2552 ได้เปิด
ทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน และในพ.ศ. 2556 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
(ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา)
ผลการประเมินตนเอง
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ดีมาก
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดีมาก
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดีมาก
4. การบริการวิชาชีพสู่สังคม
ดีมาก
5. นวัตกรรมและการวิจัย
ดีมาก
6. ภาวะผู้นาและการจัดการ
ดีมาก
7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ดีมาก
ผลการประเมิน
ดีมาก
4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 และ 1.9
มาตรฐานที่ 2
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3,2.4 และ2.5
มาตรฐานที่ 3
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.10 และ3.12
มาตรฐานที่ 4
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2
มาตรฐานที่ 6
- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ,6.2,6.3 และ 6.4
จุดที่ต้องพัฒนา
มาตรฐานที่ 3
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 และ 3.11
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5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคตซึ่งประกอบด้วย 8
ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับของสังคมทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น
3. ด้านการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาทั้ งระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรู้ ทักษะวิชาชีพตรงตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร
4. ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อมุ่งเน้นให้
ครู นักเรียน นักศึกษาสร้าง พัฒนาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาวิชาชีพ
5. ด้านการบริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ สานึกจิตอาสาให้แก่ครู และ
ผู้เรียน
6. ด้านการจัดการทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแสวงหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่ งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น
8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อกาหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งกาหนดมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 โดยเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาของชาติคือการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถนน นครสวรรค์ – เชียงราย
ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทาการเรียนการสอนเมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2538 สีประจาสถานศึกษา คือ สีน้าเงิน - ฟ้า
ความเป็นมาและความก้าวหน้าตามลาดับ
- พ.ศ. 2538 ได้ย้ายจากสานักงานชั่วคราวจากวิทยาลัยเทคนิคลาปางมาอยู่ ณ สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาในปัจจุบัน และได้เปิดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2
ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรม และ พาณิช ยกรรม เปิดสอน 3 สาขา คือ สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2540 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. 2543 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโลหะการ
และเปิด หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
- พ.ศ. 2545 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก
1 สาขา คือ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- พ.ศ. 2546 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อีก 1 สาขา คือ สาขางานการขาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 4 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา เครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ
พ.ศ. 2548 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )
สาขาวิชาการตลาด
- พ.ศ. 2552 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- พ.ศ. 2558 ได้เปิดทาการเรียนการสอนเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เกาะคา มี พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 23 ไร่ 2 งาน ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 429 หมู่ 2
ถนนนครสวรรค์ - เชียงราย ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โทรศัพท์ 0 5428 2266 โทรสาร
0 – 5428 - 2213 เว็บไซด์ www.kiec..ac.th

๘

1.3 งบดาเนินการ งบประมาณประจาปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 1 แสดงงบดาเนินการ งบประมาณประจาปีการศึกษา 2558
รายการ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวมเงิน
รายรับ
1. จากงบประมาณแผ่นดิน
2. จากเงินรายได้
(เงินบารุงการศึกษา)
3. จากแหล่งอื่น
- เงินรับฝากอินเทอร์เน็ต
- สิ่งประดิษฐ์

20,129,719.21 14,343,191.75 34,472,910.96
1,252,032.48 2,670,796.28 3,922,828.76
226,421,.71
30,500.00

รายจ่าย
1. เงินเดือน
4,380,606.20
2. งบบุคลากร
4,093,606.20
3. งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
- จากภายในสถาบัน
25,750.00
- จากภายนอกสถาบัน
4. งบประมาณในการบริการ
628,800.00
วิชาการและวิชาชีพ
5. งบประมาณวัสดุฝึก
136,182.00
6. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
50.000.00
การศึกษา
7. ค่าสาธารณูปโภค
678,091.24
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ร่วมด้วยช่วยปรชาชน
41,200.00
- งบกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ
25,250.00
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
22,500.00
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
42,150.00
จริยธรรม
- งบคุณธรรมนาความรู้
6,000.00
- โครงการออกกลางคัน
37,500.00
- งบรายได้ระหว่างเรียน
64,000.00
- โครงการครูคลังสมอง
9. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
376,310.98
10. ค่าเสื่อมราคา
รวมรายจ่าย
32,247,713.27
ทีมา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

410,491.66

636,913.37
30,500.00

4,137,491.08
4.137.491,08

6,554,778.06
8,231,097.28

50,000.00
1,404,800.00

75,75.00
1,669,600.00

250,000.00
-

386,182.00
50,000.00

815,424.79
3,000.00
22,500.00
41,250.00

1,493,516.03
41,200.00
28,250.00
45,000.00
83,400.00

12,000.00
18,000.00
20,000.00
57,500.00
50,000.00
114,000.00
21,140.00
397,450.98
26,061,164.17 58,308,877.44

๙

2. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เกาะคาจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และบริการ
อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้
2.1 จานวนนักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ระดับชั้น
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
รวมทั้งหมด
ทีมา งานทะเบียน

ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น
จานวนนักศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
173
148
321
89
143
232
108
115
223
370
406
776
ชาย
140
91
231
601

จานวนนักศึกษา
หญิง
รวม
67
207
79
170
146
377
552
1153

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

ตารางที่ 3 แสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทวุฒิ
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
1.ปริญญาเอก
2.ปริญญาโท
9
5
14
3.ปริญญาตรี
25
11
36
4.อนุปริญญา
5.ต่ากว่าอนุปริญญา
6.ไม่มีวุฒิทางครู
2
3
5
รวม
36
19
55
ทีมา งานบุคลากร

๑๐

ตารางที่ 4 แสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
1.อุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2
2
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
2
2
1.3 สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1
1
1.4 สาขาวิชาช่างยนต์
9
9
1.5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
6
6
1.6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3
3
2.พาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาสามัญ
7
3
10
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2
3
5
2.3 สาขาวิชาบัญชี
6
6
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
3
2.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1
2
3
รวมทั้งหมด
42
8
50
ทีมา งานบุคลากร
ตารางที่ 5 แสดงจานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหน้าที่และเพศ
ตาแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
ธุรการ
3
12
15
ห้องสมุด
แนะแนว
ทะเบียน-วัดผล
1
1
คอมพิวเตอร์
แม่บ้าน ยาม
7
4
11
นักการภารโรง
รวมทั้งหมด
10
17
27
ทีมา : งานบุคลากร

๑๑

3. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ ยอมรับของสังคมใน
รอบปีการศึกษา 2558
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practice)
ประจาปี ๒๕๕๘ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาชั้นเลิศในโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
-ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรรางวัลเดินทางไกลดีเด่นหญิง อันดับที่ ๑ งานชุมนุมลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่นไลท์ฟลายเวท การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี ๒๕๕๘ “เมืองแคนเกมส์” จาก สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ
(Best Practice) ประจาปี ๒๕๕๘
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานศึกษาชั้นเลิศในโครงการความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ พนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ (นาเสนอผลงาน) ระดับ ๑ ตามใบอนุญาตดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สถานศึกษาต้นแบบที่มีการพัฒนานวัตกรรมในการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครู เกียรติยศ ของอาเภอเกาะคา ดังนี้
นางธีลาพร คงฉิม
นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน
นายพศิน ผ่องศรี
นายกาธร คามุข
นายโสภณ กิมจันทร์
นางศรัณดา ทองทาบวงค์

๑๒

นางศรัณยา เต็งรัตนชัยกุล
นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ
นางนิตยา ตินศรี
นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์
นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คาลือ
นางพัชรินทร์ ผาสุข
นางจุฬาลักษณ์ คามุข
นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
นายไกรสร ขจรคา
นายภูวดล สุระจินดา
นายนิรุจน์ พุทธวงค์
นายภูริณัฐ บุญชู
นายราชันย์ กลองกลิ่น
นางสาวอังคณา หลวงเมือง
นักเรียนนักศึกษามีผลงานดังนี้
นายรัชต สง่าศรี

นายนที ศรีดวงคา

นายชนะกิจ ประแกกัน

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) คนพันธุ์ R การ
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บที่ ๒การแข่ งขั นทั กษะวิ ชาชี พ การติ ดตั้ งจาน
ดาวเทียมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือครั้งที่
๒๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่
๓๐ พฤศจิกายน - ๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งจานดาวเทียมการประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน- ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์

๑๓

น.ส. ฐิติยา กุลศรีทวีปัญญา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทั กษะพื้ นฐาน ระดับภาคเหนื อ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน- ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
น.ส. ชุติญาพร ทิพย์ประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่น
ไลท์ ฟลายเวท การแข่งขันกีฬานักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่
๑๐ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๘ “เมือ งแคนเกมส์ ” จัง หวั ดขอนแก่ น
ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
น.ส. ชุติญาพร ทิพย์ประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่นไลท์
ฟลายเวท (ไม่เกิน ๔๘ กก.) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาค ครั้งที่ ๑๐ “พญามังรายเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
นายปุณณวิศว์ ฉิมพลี

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรม ระดับประเทศ
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

น.ส. ฐิติยา กุลศรีทวีปัญญา

ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๔ การประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะ
วิ ชาชี พ การแข่ งขั นทั กษะพื้ นฐาน การประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาจี นกลาง
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ "องค์การนักวิชาชีพยุคใหม่
พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ก้าวไกล สร้างชาติ" ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นั กศึ กษาผ่ านการคั ดเลื อกสถานศึกษาพอเพี ยง ได้เข้ าร่วมจั ดนิ ทรรศการ
"แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ในวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นายปุณณวิศว์ ฉิมพลี
นายกัญจน์ คงนวล
น.ส. เสาวนีย์ สุภายะ

๑๔

น.ส. ปรีดา เพียวเชกู่
นายนพพร คาเครือ
น.ศ. วิราวรณ หน่อแก้วมูล
น.ส. กุมภาภร โน้มน้าว
น.ส. อรนิช ทรัพย์ประเสริฐ
น.ส. การะเกด กันธิมา
น.ส. สุกัญญา คงคา
น.ส. ขนิญฐา แซ่ยะ
นายวชิระ จันทร์ใหม่

ผ่ านการฝึ ก ประสบการณ์ทักษะฝี มือ วิช าชี พ ในสถานประกอบการของ
มูลนิ ธิเฟืองพัฒนาในนิคมอุตสาหกรรม บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จากัด
(มหาชน) ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผลการประเมินในระดับดีมาก

นายชนะชัย อุตะวัน
นายณัฐพงษ์ เสาร์เทพ
นายนิติการณ์ มาวงค์วัน
นายจีรวัฒน์ ปันลา
นายสุภาพ อินใจ
นายณัฐพล ถาน้อย
นายณัฐพงษ์ โกลัวะ
นายดัสกร เตชะสุภา
นายธวั
น.ส ชชัย ฟูเทพ
น.ส. อัญชลี บัวระกฎ
น.ส. จิราพร แซ่เติ๋น
น.ส. ภัทราดี ยื้อรคึ
น.ส. พรทิวา ทองขาว
น.ส. รัตติกาล ใจยะการ

นั กศึกษาผ่ า นการประเมินผลสู งกว่าร้อยละ ๙๐ จากการฝึ กวิช าชีพของ
นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรทวิภาคี ระยะเวลาฝึกงานตั้งแต่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผ่านการฝึกงาน จากบริษัท เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ผ่านการฝึกประสบการณ์ทักษะฝีมือในระดับดีมาก

นักศึกษาผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน และบริษัทคา
เนมิชุ คุฮิน
คาบุชิกิ คัยชยะ เข้า รับการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ณ
ประเทศญี่ปุ่น

น.ส. ฐิติยา กุลศรีทวีปัญญา เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสด์
มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๙ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๕

4. เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา
2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้
ด้าน
4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

4.2 การพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมายความสาเร็จ
- วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ
- การมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริบทของ
วิทยาลัยฯ ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้
- การมีระบบการบริห ารจัดการและการให้ บริการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
ครบถ้วน
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การได้รับคะแนนจากการประเมินตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ที่ระดับ ดี ถึง ดีมาก
- การได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ที่ระดับ ดี ถึง ดีมาก ทุกครั้ง ทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายใน การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด การ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- พัฒ นาผู้ เรียนให้ ความรู้และทักษะวิช าชีพ ตามหลั กสู ตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีพได้
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นใน
การศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมนุษยสัมพันธฺที่ดี มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบชุมชน สังคม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

๑๖

ด้าน
4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานวิจัย

4.5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ
แก่ชุมชนและสังคม
4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่ง
การเรียนรู้

เป้าหมายความสาเร็จ
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
- ร่ ว มมือกับสถานประกอบการในการพัฒ นาหลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญโดยส่ งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
- จัด ระบบคอมพิว เตอร์ให้ เหมาะสมและเพี ยงพอในแต่ล ะ
สาขาวิชา
- จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
- ระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกั น
จัดการศีกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒ นาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒ นาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็น ระบบและ
สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
- การระดมทรัพยากรจากภายในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน การสอน
- การระดมทรัพยากรจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- การระดมทรั พ ยากรจากสถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
- การเพิ่มจานวนสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่ งเรียนรู้ของครู
นักเรียน นักศึกษา
- การเพิ่มจานวนครูฝึกในสถานประกอบการ

๑๗

ด้าน
4.7 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
- ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสาน
ความร่ ว มมื อของบุ คลากรในสถานศึก ษา และหน่ ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- จัดระบบการดูแลบุค ลากรของสถานศึกษาด้านคุ ณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
- จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม

4.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา

- การกาหนดให้สถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ฯ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- การเพิ่มจานวนหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานประกอบการ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของครู นักเรียน นักศึกษา
- การให้การสนับสนุนส่งเสริมองค์กรเครือข่าย สมาคมผู้ปกครอง
ครู วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพ
เกาะคา เพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ

5. เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2558 ซึง่
ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
3.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
- วิ ท ยาลั ย ฯ มี แ ผนการจั ด การความเสี่ ย งด้ า นความ
ปลอดภั ย ของผู้ เ รี ย น ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของครู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
- ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีระบบความปลอดภัยของครู
ผู้เรียน
- ทุกสาขาวิช า/สาขางาน มีการบันทึกและรายงานผล
การจั ด การความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ของครู
บุคลากร ผู้เรียน
- ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีระบบความปลอดภัยของครู
ผู้เรียน
- จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติงาน
การใช้ชีวิตประจาวันของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ลดลง

๑๘

ด้าน

เป้าหมายความสาเร็จ

3.5.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท

- วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิ ว าท ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมความเสี่ยง
ด้านการทะเลาะวิวาท
- ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีระบบการให้คาปรึกษา การ
ปกครองนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา การควบคุ ม ด้ า นความ
ประพฤติ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ทุ ก สาขาวิ ช า/สาขางาน มี ก ารจั ด การด้ า นการสร้ า ง
ความสามัคคี สมานฉันท์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ทุกสาขาวิช า/สาขางาน มีการบันทึกและรายงานผล
การจัดการความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทของผู้เรียน
- จานวนครั้งของการเกิดการทะเลาะวิวาทลดลง
3.5.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
- วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการความเสี่ยงด้าน สิ่งเสพ
ติด ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และนักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ในการควบคุม
ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
- ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีระบบการให้คาปรึกษา การ
ป้องกัน การบาบัด และการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการบันทึกและ รายงานผล
การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
- จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องกับ
สิ่งเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง
3.5.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อน - วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการความเสี่ยงด้านสังคมที่เกิด
วัยอันควร การมีบุตรก่อนวัยอันควร
จากการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากร ผู้ ป กครอง และ
นักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ในการควบคุม
ความเสี่ยงด้านสังคม
- ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการบูรณาการเรียนการสอน

๑๙

ด้าน

3.5.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

เป้าหมายความสาเร็จ
การด้านผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร
- ทุกสาขาวิช า/สาขางาน มีการบันทึกและรายงานผล
การจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสั ง คมอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง
- จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ตั้ง ครรภ์ ก่อ นวัย อัน ควร การมีบุ ต รก่ อนวัย อั นควร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ใน
การควบคุมความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
- ทุกสาขาวิช า/สาขางาน มีการจัดระบบควบคุมความ
ประพฤติของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ
- ทุกสาขาวิช า/สาขางาน มีการบั นทึกและรายงานผล
การจั ด การความเสี่ ย งด้ า นการพนั น และการ มั่ ว สุ ม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่
เหมาะสมด้านการพนันและการมั่วสุมลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒๐

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เรียนดี
มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม
นาสังคม
2. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยสอดคล้องสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. พันธกิจของสถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้มีทักษะในวิชาชีพมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
4. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์
คุณธรรมนาวิชาชีพ
เอกลักษณ์
แหล่งผลิตผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสู่สังคม
5. แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยได้
กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์
 พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถ
เป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถาน
ประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์

๒๑

เป้าหมายการพัฒนา
3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ)

4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
 ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555ปรับปรุง พ.ศ.2558
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. ระบบโครงสร้างบริหาร
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เกาะคาได้ ใ ช้ ห ลั ก ของการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น โดยยึ ด หลั ก
ธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจและ
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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7. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1.) ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบงานวิจัย ต้องแสวงหาเวที และ
แหล่งทุนภายนอกที่มีการสนับสนุนการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นโอกาสให้นวัตกรรมที่จัดทา
ขึ้น ได้นาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดให้ทันสมัย
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2.) สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการทางานวิจัยให้เป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยจนกระทั่งสิ้นสุดการทางานคือการส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลทาให้มีกระบวนการการผลิต
งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งในแต่ละปี
การศึกษาควรกาหนดเป้าหมายเพื่อนาผลงานไปตีพิมพ์
เผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนอย่างกว้างขวางทั้ง
ในระดับจังหวัด/ชุมชน/ท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ
3.) สถานศึกษาต้องสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนที่
จะออกให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อเป็นการสนองตอบ
ความต้องการที่แท้จริง
4.) สถานศึกษาต้องมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ใช้
วิชาชีพในการช่วยเหลือชุมชนตามสาขางานเพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจและสามารถเก็บรวบรวมในแฟ้มผลงานของ
นักศึกษาสาหรับการศึกษาต่อระดับสูงหรือสมัครเข้าทางาน
5.) สถานศึกษาต้องจัดการอบรมครูในด้านสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีเป็นและมี
ความรู้เพื่อนาไปใช้พัฒนาตนเอง
6.) สถานศึกษาต้องจัดสถานที่หนึ่งเป็นสวนสมุนไพร เพื่ อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1.) จัดโครงการพัฒนา นักศึกษาให้มีคุณภาพโดย
เร่งด่วน
2.) จั ด ท าแผนงบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การมี
คุณภาพ
8. ลักษณะของการบริหารงาน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
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วิทยาลัยได้จัดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี ที่ สอดคล้องกับแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดย
ดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง
7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
วิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมี
การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิผลในด้านใด ระดับ
ใด มี ก ารก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานส าหรั บตั ด สิ น ระดั บ ความส าเร็ จ มี ก ารวางแผนออกแบบกิ จ กรรม
โครงสร้าง เพื่อนาการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกากับ
ติดตาม
2. การนาแผนสู่การปฏิบัติ กาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดาเนินงานตามแผนมีกลไกการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ ที่ได้รั บ มอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางที่กาหนด และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กากับ นิเทศ และประเมินการดาเนินงานและรายงานผลต่อ
ที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนาผลการประเมินมาจัดทาเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการดาเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกาหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดาเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานและวิธีการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการ
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานและต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ
ในแต่ละเดือนวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย์ เดือนละประมาณ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อ
ตรวจสอบการดาเนินงานและประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหา

๑

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กาหนดตามชั้นปี
โดยระบุว่าผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
การดาเนินการ (Attempt)
ผู้สอนได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุกรารยวิชา เพื่อ
นาไปจัดทาโครงการการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนมากที่สุดมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละวิชา
รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้

สาขางาน

ระดับชั้น

ยานยนต์

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย

เชื่อมโลหะ

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม/เฉลี่ย
เครื่องมือกล
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
ไฟฟ้ากาลัง
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย

จานวน
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด
82
50
44
176
11
11
29
13
17
59
31
20
31
82
12
8
20

จานวน
ผู้เรียน
ที่ออก
กลางคัน
8
3
11
1
1
2
2
4
9
1
10
1
1

จานวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง
74
50
41
165
10
10
32
13
15
60
22
20
30
72
11
8
19

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จานวน
ร้อยละ
52
70.2
33
66.0
39
95.10
124
75.15
9
90
9
90
27
84.3
7
53.8
12
80
46
76.66
17
77.2
14
70
27
90
58
80.55
7
63.6
6
75
13
68.42

๒

การบัญชี

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย

การตลาด

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม/เฉลี่ย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
การท่องเที่ยว
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
เทคนิคยานยนต์
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
เทคนิคการผลิต
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
ติดตั้งไฟฟ้า
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
การบัญชี
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
การตลาด
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
การพัฒนาเว็บเพจ
ปวส.
ปวส.2
1
รวม/เฉลี่ย

38
62
47
147
63
40
27
130
31
33
36
100
24
14
13
51
50
50
100
35
6
41
35
25
60
15
15
34
36
70
17
20
37
21
29
50

1
1
4
6
4
4
4
4
4
4
5
5
2
2
9
2
11
3
3
1
1
1
1

46
61
51
158
59
40
28
127
27
38
36
101
19
14
13
46
45
50
95
33
6
39
26
23
49
15
15
31
36
67
16
20
36
21
28
49

40
60
51
151
51
37
28
116
20
35
34
89
19
14
12
45
43
49
92
31
6
37
20
20
40
15
15
30
36
66
14
19
33
20
26
46

86.90
98.3
100
95.55
86.4
92.5
100
91.33
74.00
92.1
94.4
88.11
100
100
92.3
97.82
95.5
98
96.84
93.9
100
94.87
76.9
86.9
81.63
100
100
96.7
100
98.50
87.5
95.00
91.66
95.2
92.8
93.87

๓

การท่องเที่ยว

ปวส.1

-

-

-

-

-

ปวส.2

4
4
1,153

108

4
4
1,112

4
4
984

100
100
88.48

รวม/เฉลี่ย
รวม/เฉลี่ยทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่อยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานไม่ต่ากว่า 5 แห่งและบุคคลในชุมชน ไม่ต่ากว่า 5 คน มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและ
ครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่าง
ถูกต้อง กาหนดการสัมภาษณ์สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้วางแผนและดาเนินการประสานงานสร้างระบบความร่วมมือสถาน
ประกอบการฯ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและชุมชน มีการติดตามนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกงาน
ตามสถานประกอบการเพื่อดูและทราบถึงปัญหา โดยมีเจ้าของกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลและทาการประเมิน
คุณสมบัติของนักศึกษา โดยวัดจากความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร
คุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ มีการสัมภาษณ์สถานประกอบการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ดังนี้

๔

สาขางาน
ระดับ ปวช.
ยานยนต์
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เฉลี่ยระดับ ปวช.
ระดับปวส.
เทคนิคยานยนต์
ช่างกลโรงงาน
เทคนิคคอมพิวเตอร์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เฉลี่ย ระดับ ปวส
เฉลี่ยรวม
ระดับปวช./ปวส.

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ด้านคุณลักษณะที่พึง ด้านสมรรถนะหลักและ
ด้านสมรรถนะ
ประสงค์
สมรรถนะทั่วไป
วิชาชีพ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ค่าเฉลี่ย

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5

5

5

5

จานวนสถานประประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ให้ข้อมูลจานวน แห่ง
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดและจานวนสถานประกอบการ
โครงการติดตามแบบประเมินพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5
5
5
5
5
5
5
5
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้จัดทาโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อสอบระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัดลาปาง เพื่อเป็น
เครื่องมือในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาหรับผู้เรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
โดยมีการพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียน ที่
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงทะเบียนเรียน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ
จานวน
ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้าง
จานวน
ร้อยละ
หลักสูตร
ระดับ ปวช.
สาขายานยนต์
37
37
37
100
สาขาเครื่องมือกล
7
7
7
100
สาขาไฟฟ้ากาลัง
21
21
21
100
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
6
6
6
100
สาขาการบัญชี
48
48
48
100
สาขาการตลาด
27
27
27
100
สาขาคอมพิวเตอร์
34
34
34
100
รวม ปวช
192
192
192
100
ระดับ ปวส
สาขายานยนต์
37
37
37
100
สาขาเครื่องมือกล
2
2
2
100
สาขาไฟฟ้ากาลัง
20
20
20
100
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
0
0
0
100
สาขาการบัญชี
36
36
36
100
สาขาการตลาด
19
19
19
100
สาขาคอมพิวเตอร์
26
26
26
100
สาขาวิชาท่องเที่ยว
4
4
4
100
รวมปวส
144
144
144
100
รวมทั้งหมด
336
336
336
100
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2558
หมายเหตุ จานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย
ความสาเร็จ ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 100

๖

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เกณฑ์การตัดสิน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ให้การประชาสัมพันธ์แก่ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.2 ทราบและเห็นถึงความ
จาเป็นและความสาคัญของการทดสอบ (V-net) โดยให้ครูทาการสอนเสริม และจัดวิทยากรในการติวเข้ม เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป และความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้พื้นฐานวิชาชีพ มีการประชุมชี้แจงการสอบ V-NET ให้ครูและ
นักเรียนทราบ
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาทาการประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET หน้าเสาธง ติดป้ายประกาศจัดประชุมครู
นักเรียน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคในการสอบ และจัดติวเข้ม มีการสอนเสริมพร้อมทั้งจัดหาหนังสือ
ให้นักเรียนทบทวนความรู้ ก่อนถึงกาหนดการสอบ V-NET
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้

๗

ระดับ ปวช.

สาขางาน

ระดับ ปวช.
ยานยนต์
เชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโรงงาน
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
รวม

จานวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบียน
เรียนครบ
ตาม
หลักสูตร

จานวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ

44
17
31
8
47
27
35
15
224

41
10
20
4
48
25
35
12
195

จานวนผู้สอบ ผ่าน
เกณฑ์
วิชา
ทั่วไป
27
7
20
3
40
21
24
12
154

วิชาชีพ

จานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์
ทั้งวิชาทั่วไปและวิชาชีพ
คน

ร้อยละ

27
7
20
3
40
21
24
12
154

67.50
70.00
100.00
75.00
83.33
84.00
68.60
100.00
78.97

ระดับ ปวส.

สาขางาน

ระดับ ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
เทคนิคคอมพิวเตอร์
การบัญชี
การตลาด
พัฒนาเว็บเพจ
เทคนิคการผลิต
ท่องเที่ยว
รวม
รวม /เฉลี่ย

จานวน
จานวนผู้สอบ ผ่าน จานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง
ผู้เรียนที่
จานวน
เกณฑ์
วิชาทั่วไปและวิชาชีพ
ลงทะเบียน ผู้เรียนที่
เรียนครบ ลงทะเบียน
วิชาทั่วไป วิชาชีพ
คน
ร้อยละ
ตาม
เข้าทดสอบ
หลักสูตร
50
25
36
20
29
6
4
157
381

20
-22
36
19
27
6
4
133
328

27
16
24
14
20
3
3
103
257

27
16
24
14
20
3
3
103
257

48.27
72.73
66.67
73.68
73.68
50.00
75.00

๘

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ
เกณฑ์การตัดสิน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการทดทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ให้การประชาสัมพันธ์แก่ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทราบและเห็น
ถึงความจาเป็นและความสาคัญของการทดสอบ (v-Net) โดยให้ครูทาการสอนเสริม และจัดวิทยากรในการติว
เข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ในกลุ่มความรู้
พื้นฐานทั่วไป และความรู้พื้นฐานวิชาชีพ
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพการคาได้ตระหนักและมองเห็นถึงความสาคัญด้านภาษาโดยจัดกิจกรรมสนับสนุน
- การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievment)
จานวนผู้เรียนที่มี
จานวนผู้เรียนที่
คะแนนเฉลี่ยจาก
จานวนผู้ที่
ลงทะเบียนเข้าทอ
ระดับ
การทดสอบทาง
ร้อยละ
ลงทะเบียนเรียน
สอบกลุ่มวิชา
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ระดับชาติขึ้นไป
ระดับ ปวช.
ช่างยนต์
44
41
15
36.59
ช่างกลโรงงาน
17
10
5
50.00
ไฟฟ้ากาลัง
31
20
9
45.00
อิเล็กทรอนิกส์
8
4
1
25.00
การบัญชี
47
48
22
45.83
การตลอด
27
25
7
28.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35
35
17
45.60
การท่องเที่ยว
15
12
8
61.53
รวม ปวช.
224
195
84
43.08

๙

สาขางาน

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน

ระดับ ปวส
เทคนิยานยนต์
50
ติดตั้งไฟฟ้า
25
เทคนิคคอมพิวเตอร์
การบัญชี
36
การตลาด
20
พัฒนาเว็บเพจ
19
เทคนิคการผลิต
6
ท่องเที่ยว
4
รวม ปวส.
143
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทอ
สอบกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

จานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป

ร้อยละ

41
22
0
36
19
27
6
4
143
298

27
4
0
11
4
20
0
3
69
138

67.50
18.18
0
30.56
21.05
74.10
00.00
75.00
48.25
45.27

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ
เกณฑ์การตัดสิน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๑๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก (Awarenss)
การดาเนินการ (Achievement)
ระดับ

ประเภทวิชา/
สาขา/สาขางาน

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรียนที่
จานวนผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การ
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ
ทด
มาตรฐานอาชีพ

ร้อยละ

ปวช.
รวม
ปวส.
รวม
รวมทั้งหมด
ความสาเร็จ ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ.............................................
ผลสัมฤทธ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70- 79.99
4
พอใช่
ร้อยละ 60- 69.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50-59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
หมายเหตุ ในกรณีที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมิได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพ และคณะกรรมการ
ประกันคุณภายในการอาชีวศึกษา ยังมิได้ให้การรับรองหน่อยงานอื่นใดทาหน้าที่ทดสอบมาตรฐานอาชีพให้
ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖

๑๑

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่อการการวิเคราะห์หลักในแต่ละรายวิชาจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกรับวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นการทาวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การดาเนินการ (Attempt)
ผู้สอนได้ดาเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชาเพื่อนาไปจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วยร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ที่สุดมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
สาขางาน
จานวนนักศึกษาแรกเข้า
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2558
ระดับ ปวช.
ยานยนต์
77
44
57.14
เครื่องมือกล

30

17

56.66

ไฟฟ้ากาลัง

32

31

96.87

อิเล็กทรอนิกส์

10

8

80.00

การบัญชี

58

47

81.03

การขาย

38

27

71.05

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49

36

73.46

รวม

294

210

71.41

ระดับ ปวส.

จานวนนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา 2557

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558

เทคนิคยานยนต์

52

50

96.15

ติดตั้งไฟฟ้า

26

25

96.1

เทคนิคการผลิต

6

6

100

เทคนิคคอมพิวเตอร์

-

-

-

39

36

92.33

การบัญชี

๑๒

การตลาด

21

20

95.23

การพัฒนาเว็บเพจ

29

29

100

การท่องเที่ยว

4

4

100

รวม

177

170

96.04

รวมทั้งหมด

471

380

80.67

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 80.67

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้แจ้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางานรวบรวมจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส . ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ได้งานทาในสถานประกอบการหน่วยงาน
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบค่าร้อยละกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขางาน และภายรวมของวิทยาลัย
การดาเนินการ (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้มอบหมายให้งานแนะแนว ได้ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งาทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยจัดทาโครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
1.มีการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ ให้ผู้สาเร็จการศึกษาส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558
2.มีรายละเอียดข้อมูล
ผลการประเมินคุณภาพ (Awareness) มีดังนี้
จานวน จานวนผู้
สาขางาน
ผู้สาเร็จ
ได้งาน
การศึกษา ภายใน

จานวนผู้
ประกอบ
อาชีพอิสระ

จานวนผู้
ศึกษาต่อ
ภายใน 1

รวมผู้ได้
งานทา
ประกอบ

ร้อยละ

๑๓

1 ปี

ภายใน 1 ปี

ปี

อาชีพและ
ศึกษาต่อ

ระดับ ปวช.3 (2558)
ช่างยนต์
41
37
37
90.24
เครื่องมือกล
8
8
8
100
ไฟฟ้ากาลัง
31
31
100
อิเล็กทรอนิกส์
6
6
6
100
การบัญชี
39
11
28
37
100
การตลาด
27
2
25
27
100
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38
38
38
100
การท่องเที่ยว
12
8
4
12
100
รวมระดับ ปวช.
202
10
11
146
196
ระดับชั้นปวส.2 (2558)
เทคนิคยานยนต์
50
45
45
90.24
ติดตั้งไฟฟ้า
23
20
3
23
100
เทคนิคการผลิต
4
4
4
100
การบัญชี
14
10
4
14
100
การตลาด
19
16
4
19
100
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29
20
2
4
26
89.66
การท่องเที่ยว ฯ
4
3
1
4
100
รวมระดับ ปวส.
143
118
5
13
135
รวมทั้งหมด
345
128
16
159
331
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ ตารางแสดงจานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ที่ได้งานทา
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๑๔

มาตรฐานที 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงใจของสถานประกอบการ หน่อยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผล ๔ สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Achievement)
วิทยาวลัยการอาชีพเกาะคา มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือกลุ่มสถานะศึกษา หรือกลุ่มผู้บริหารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จานวนสถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้
มาตรส่วนประมาณค่า เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง
3 ด้าน มีการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้ดาเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้การประสานงานสร้างระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆที่มีธุรกิจหรือการ
ประกอบการทางด้านวิชาชีพ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ โรงงานอุสาหกรรม สามารถรับผู้สาเร็จในหลักสูตร
ปวช. และ ปวส. เข้าทางานได้มีการติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ กรอกแบบ
สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่างๆ กรอกแบบสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ของผู้สสาเร็จการศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาการความรู้
พื้นฐานที่จาเป็นในการทางาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้ติดตามนิเทศผู้สาเร็จที่
ทางานตามสถานประกอบการเพื่อดูแลและทราบข้อมูลปัญหา โดยมรเจ้าของกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลและทา
การประเมินคุณสมบัติของผู้สาเร็จโดยวัดจากความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร การคิด วิเคราะห์ การสื่อสารโดยดาเนินโครงการดังนี้
๑. มีรายละเอียดและข้อมูลของสถานประกอบการ
๒. มีการนิเทศผู้สาเร็จหลักสูตร ปวช. และ ปวส. พร้อมสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้สาเร็จ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่อยงาน ชุมชน ต่อผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี 2557
สาขางาน
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงใจของสถานประกอบการ หน่อยงาน ชุมชน
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ประสงค์
และสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวช.
ช่างยนต์
4.12
4.00
4.50
เชื่อมโลหะ
4.25
4.75
4.75
เครื่องมือกล
3.66
4.50
4.41
ไฟฟ้ากาลัง
4.25
4.25
4.25
อิเล็กทรอนิกส์
4.50
4.75
4.75
การบัญชี
3.50
4.00
3.75
การตลาด
4.25
4.25
4.50

ค่าเฉลี่ย

4.20
4.58
4.10
4.25
4.66
3.75
4.33

๑๕

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว
เฉลี่ย
ระดับ ปวส.
เครื่องกล
ติดตั้งไฟฟ้า
ระบบภาพระบบ
เสีย
เครื่องมือกล
(เทคนิคผลิต)
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม
ระดับ ปวช./ปวส.

4.75
3.27
36.65

4.50
3.50
38.50

4.75
3.62
39.28

4.66
3.50
38.12

4.12
4.00
4.00

4.62
4.50
4.25

4.87
4.50
4.37

4.53
4.33
4.20

3.75

4.12

4.68

4.18

3.91
3.75
4.37
24.15
4.03
4.06

4.00
4.12
4.37
25.86
4.31
4.30

4.33
4.68
4.62
27.37
4.57
4.47

4.08
4.18
4.45
25.77
4.30
4.27

จานวนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ให้ข้อมูลจนวน
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แบบสอบถาม
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

10 แห่งเอกสารอ้างอิง ได้แก่ โครงการ

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๑๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดาเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระ โดยร่วมกับสถานประกอบสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาชนอาเซียน
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการของหรือประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. สารวจความการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
2. ทาสัญญาการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักฐานสมรรรถนะ
รายวิชา
3.ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. การประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มี
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
มี
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
มี
(๕) สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑)-(๔)ไม่เกิน
ร้อยละ
๓ ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ รายชื่อวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2 รายชื่อวิชาที่
ดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้รายชื่อวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายชื่อวิชาที่ครูนาผล
จากการสอนไปจัดทาวิจัยในชั้นเรียน รายชื่อวิชาที่ครูนาผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๑๗

จานวน
จานวน
จานวน
จา
จาสาขา
จานวนสาขา
สัญญา
รายวิชาที่
ร้อย
หลักสูตร
รายงานการ
รายวิชาที่
งานที่
งานทั้งหมด
ความ
ประเมินผ
ละ
สารวจ
ทดลองใช้
นาไปใช้
ร่วมมือ
ล
1.หลักสูตร ปวช.
9
0
0
0
0
0
0
ช่างยนต์
1
0
1
1
1
1
1
ช่างไฟฟ้ากาลัง
1
0
0
0
0
0
0
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
0
0
0
0
0
0
ช่างเชื่อมโลหะ
1
0
0
0
0
0
0
เครื่องมือกล
1
0
0
0
0
0
0
บัญชี
1
0
1
1
1
1
1
การตลาด
1
0
1
1
1
1
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
0
1
1
1
1
1
ท่องเที่ยว
1
0
1
1
1
1
1
2.หลักสูตรปวส.2
8
0
0
0
0
0
0
ช่างยนต์
1
0
0
0
0
0
0
อิเล็กทรอนิกส์
1
0
0
0
0
0
0
เครื่องมือกล
1
0
0
0
0
0
0
การติดตั้งไฟฟ้า
1
0
0
0
0
0
0
บัญชี
1
0
0
0
0
0
0
การตลาด
1
0
0
0
0
0
0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
0
0
0
0
0
0
รวม
17
0
6
6
6
6
6
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจักการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพะเกาะคา ได้ดาเนินการให้ครูได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายรายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้มีการวางแผนและดาเนินการการพัฒนาคุณภาพการทาแผนการเรียนรู้รายวิชา
เพื่อให้มีวิธีเพื่อให้มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มอบหมายวิชาที่สอนตามตารางสอน
3. เขียนแผนการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
ประเด็นพิจารณา
(๑)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและ
คุณลักษณ์อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒)สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา
(๓)สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(๔)สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐-๖๙.๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(๕)สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผล/ (มี/ไม่มี)

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
มี
มี

๑๙

ตารางแสดงข้อมูล ระดับคุณในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประจาปีการศึกษา 2558 วิทยาการอาชีพเกาะคา
จานวน
จานวนแผนฯคุณภาพ
แผนกวิชา/รายวิชา/สาขา
จานวนครูที่
ครูผู้สอน ปวช. (รายวิชา) ปวส.(รายวิชา)
งาน
จัดทาแผนฯ
ทั้งหมด
1. ยานยนต์
9
42
26
9
2. เชื่อมโลหะ
2
19
2
2
3.เครื่องมือกล
2
18
3
2
4.ไฟฟ้ากาลัง
7
29
33
7
5.อิเล็กทรอนิกส์
5
32
33
5
6.บัญชี
7
30
31
7
7.การขาย
7
35
26
7
8.คอมพิวเตอร์
8
51
28
8
9.ท่องเที่ยว
2
20
11
2
แผนกสามัญสัมพันธ์
13
37
31
13
เทคนิคพื้นฐาน
3
19
4
3
รวม
65
368
228
65

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเการะคา ได้ให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควีการ
สอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม ให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการสอน ให้ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และนาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัย และนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีคาสั่งแต่งตั้งกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ เรียนรู้ ทุก
รายวิชาและทุกภาคเรียน โดยมีหัวหน้างานหลักสูตรร่วมมือกับครูวิทยาฐานะชานาญการพิเศษแบ่งหน้าที่กัน
ตรวจแผนกวิชาการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู 1 ชุด และครูพิเศษสอน 1 ชุด หัวหน้า
แผนกวิชาสรุปผลรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

๒๐

ประเด็นพิจารณา
(๑)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพ และ บูรณการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๒)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๓)สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึก
หลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๔)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
(๕)สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผล/ (มี/ไม่มี)
ร้อยละ
100.00
ร้อยละ
100.00
ร้อยละ
100.00
65 คน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

65 คน

๒๑

จานวนครูผู้สอนดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดย
จานวน จานวน
แผนกวิชา/รายวิชา/
ได้รับการ นาผลการ
นา
รายวิชา ครูที่
สาขางาน
การใช้สื่อ/ นิเทศ/ทา สอนไป ผลการวิจัย
แผนกฯ
เทคโนโลยี บันทึกหลัง
จัดทา
ไป
การสอน
วิจัย
แก้ปัญหา
1. ทักษะชีวิต
104
13
13
13
13
13
2. เทคนิคพื้นฐาน
23
3
3
3
3
3
3.เครื่องมือกล
21
2
2
2
2
2
4ช่างเชื่อมโลหะ
21
2
2
2
2
2
5.เครื่องกล
68
2
2
2
2
2
6.ไฟฟ้ากาลัง
62
7
7
7
7
7
7.อิเล็กทรอนิกส์
65
5
5
5
5
5
8.การขาย
61
7
7
7
7
7
9. บัญชี
61
7
7
7
7
7
10.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79
8
8
8
8
8
11.การท่องเที่ยว
31
2
2
2
2
2
ภาพรวม
65
65
65
65
65
สรุป สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

เฉลี่ย
รวม
13
3
2
2
2
7
5
7
7
8
2
65

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awarenss)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
และนาผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน มุ้งเน้นสมรรถนะวิชาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน โดนการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง
การดาเนินการ (Attempt)
ครูกาหมด และแจ้งหลักเกณฑ์แล้ววิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบกานการจัดการเรียนการ
สอน มีการประเมินตามแผนกการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และ
เหมาะสม และให้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล หลังจากนั้นครูนาผลจากวัดผลและประเมินผล
ไปใช้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

๒๒

ประเด็นพิจารณา
(๑)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(๒)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธี วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะทุก
รายวิชาที่สอน
(๔)สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลเรียนทุก
รายวิชาที่สอน
(๕)สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
มี

๒๓

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก (Awarenss)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีการคัดเลือกสถานประกอบการหน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรมีการปฐมนิเทศเรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงานมีการนิเทศการ
ฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่อยงานมีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงานมีการสัมมนาการงานร่วมกับประกอบการ หน่อยงาน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มอบหมายครูผู้สอบประสานงานสร้างระบบความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการต่าง ๆ หน่อยงานราชการรัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
แผนการฝึก การนิเทศและการวัดผลประเมินผล ร่วมกับสถานประกอบการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้สอนนิเทศการฝึกงานและวัดผลร่วมกับสถานประกอบการสัมมนานักเรียนนักศึกษาและนาผลไปปรับปรุง
ไปรุ่นต่อไป
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑)สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่อยงานและทาความร่วมมือในการส่ง
มี
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
(๒)สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
มี
(๓)สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่อยงาน
(๔)สถานศึกษาการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
(๕)สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

มี
มี
มี

ผลลสัมฤทธ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ทไี่ ด้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๒๔

ที่
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ปีการศึกษา 2558
รายชื่อสถานประกอบการ หน่อยงานที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน
อบจ. ลาปาง
ต.ศาลา อ. เกาะคา จ.ลาปาง
โตโยต้า นอร์ทเทิร์น
196 ม.14 ต.ชมพู อ.เมือง.จ.ลาปาง
บริษัท ลัคกี้ มอเตอร์ จากัด
380/1 ม.1 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
หจก .ลาปางศิริชัย
557 ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
บริษัท มาสด้า ออโต้คิม จากัด
ต. ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลาปางทองดีไดนาโม-แอร์ สาขา 1
ทองดีไดนาโม – แอร์ สาขา 1
112/1 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
ทองดีไดนาโม-แอร์ สาขา 2
138/89 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
อู่.ช.เจริญยนต์
68 ม.3 ต.สบตุ๋ย.อ.เมือง.จ.ลาปาง
อู่. ถวิลการช่าง
11/1 ม.4 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
หจก. อู่แทนการช่าง
34 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
อู่.ดรการช่าง
59/1 หมู่ 1ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
12อู่.ลุงแก้วการช่าง
48/1 หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
แผนกช่างยนต์
429 หมู่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
อู่เทพยานยนต์
194 ม. ต.เสริมกลางง อ.เสริมขวา จ.ลาปาง
ร้านปฏิบัติการ MK MART แผนก
429 หมู่ 2 ถนน นครสรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.
ลาปาง
MK ออนไลน์แผนก
429 หมู่ที่ 2 ถนน นครสรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.
ลาปาง
บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บริษัท
65 ไฮเวย์ลาปาง – งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
มหาชน (สาขาลาปาง)
ร้านข้าวแต๋ว
ถ. จันทร์สุรินทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
ที่ทาการไปรษณีย์เกาะคา
หมู่ 4ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ร้านบาสโฮมเน็ต
ต. ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
แขวนการทางลาปาง
479/3 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย จ.ลาปาง
โรงเรียนศาลาวิทยา
159 หมู่ 6 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ร้านณัฐเกมส์
31/42 หมู่ 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเสริมงาน ต. ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง
เทศบาลตาบลท่าผ่า
ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
เทศบาลตาบลเกาะคา
399 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะคา
774 ถ.พหลโยธิน ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์ อนุกูล
159 หมู่ 6 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ร้านคอมพิวเตอร์พิวเตอร์
211 หมู่ 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
สานักทรัพยากรน้าบาดเขต 1 ลาปาง
430 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ร้านพีเอส คอมเซอร์วิส
144/55-57 พหลโยธิน ต.สวยดอก อ.เมือง จ.ลาปาง
การประปาสาวนภูมิภาค สาขาเกาะคา 273 หมู่3 ถ.พหลโยธิน ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

๒๕

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ร้านตั้งไฮ้ง้วน
ร้านสุพันธ์เครื่องเย็น
ร้านวิมลศิริเซอร์วิส
ร้านน้าล้อมการไฟฟ้า
ร้านแอร์คาร์ออดิโอ
หจก.เสรีสรรพสินค้า
บีเคคอมพิวเตอร์
สองวิศวกรรม
ชุมพลอีเล็คโทรนิคส์
ธนาคารโรงเรียน วิทยาการอาชีพเกาะคา

43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร
44 โรงพยาบาลเกาะคา
45 เทศบาลตาบลท่าผ่า
46 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอเกาะคา
47 ทิพย์ช้างแอร์
48 หจก.น้าล้อมการไฟฟ้า
49 โรงแรงแม่วังรีสอร์ท
50 ลาปางริเวอร์ลอร์ด รีสอร์ท
51 บริษัทรัตนาทัวร์ ทราเวลจากัด

212-216 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เกาะคา จ.ลาปาง
210/1 หมู่ 10 บ้านต้า ต.ชมพู อ.เมือง
289-291 ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลาปาง
147-149 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลาปาง
401/9 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
989/1-2 ถ.เจริญเมือง ต.สวยดอก อ.เมือง จ.ลาปาง
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง
432 หมู่ 1 ต.ชมภู อ.เมือง จ.ลาปาง
355/46 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาปาง
429 หมู่ 2 ถนน นครสรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา
จ.ลาปาง
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
404 หมู่ 4 ถ.เกาะคา-เสริมงาม ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
231/1 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลาปาง
147-149 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลาปาง
352 หมู่ 10 ถ.ลาปาง-เกาะคา ต.ชมภู อ.เมืองลาปาง จ.
ลาปาง
330 หมู่ 11 ถ.พหลโยธฑิน ต.ชมพู อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
11 ถ.รัษฏา ต.หัวเวียง อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการแต่ตั้งคณะกรรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยเพื่อทาหน้าที่กาและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
จัดการการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมทางวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเกาะ
คาให้เหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในสายงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๖

การดาเนิน (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับอนุมัติกรรมการสถานศึกษาตามความเห็นชอบชองสานักงานคณะกรรม
การอาชีวศึกษาและได้ให้มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑)สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดให้กฎหมายที่
มี
เกี่ยวข้อง
(๒)สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
มี
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
(๓)สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอานาจ
มี
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔)สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
4.53
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
(๕)สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติ
มี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนปฏิบัติการ สรุปผลกการดาเนินงาน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๒๗

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธ์ศาสตร์ของ สานักงานคระกรรมการอาชีวศึกษารวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้มีการประชุมเพื่อทาการอนุมัติแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยได้รับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถานศึกษาและกรรมสถานศึกษาแล้วดาเนินการทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 25562558
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
มี
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
และหน่อยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับกับแผนพัฒนาการจัด
มี
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอานาจ
มี
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
มี
ปรับปรุง
(๕) สถานศึกษามีการจัดทารายจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มี
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนปฏิบัติการ สรุปผลกการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนปฏิบัติการ สรุปผลกการดาเนินงาน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๒๘

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก (Awareness)
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันเพื่อกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ คุณธรรมนา
วิชาชีพ มีการชี้แจงปรึกษาในการประชุมครูเพื่อสร้างความตระและร่วมกันจัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมให้
การดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามอภัตลักษณ์
การดาเนิน (Attempt)
มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการขับขี่เคลื่อนศีลธรรมสู่สถานศึกษา มีการจัดตั้ง
ชมรมรักบุญ แกนนาในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนศีลธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑)สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
มี
วิทยาลัย
(๒)สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของ
มี
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓)สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
มี
(๔)สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
(๕)สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
มี
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ รูปเล่มเอกสาร/โล่รางวัล/เกียรติและภาพถ่าย
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๒๙

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาส่วนร่วมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
การดาเนิน (Attempt)
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
(๒) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
๒ ครั้ง
(๓) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวะศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
(๔) สถานศึกษามีการนาเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
มี

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี

๓๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนข้อครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร
สถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน มี
การให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า
การดาเนินการ (Attempt)
จัดทารูปแบบเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดยมีการนาเสนอข้อมูล 6 ประเภทและข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัดลาปาง ข้อมูลจัดหางานในจังหวัดลาปาง ทาการเชื่อมโยงระบบให้เป็นปัจจุบันขึ้นและมีการ
ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ โดยสมัคร
Username Password ผ่านหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย โดยทั้งหมดได้ทาการสารองข้อมูลไว้เดือนละ 1 ครั้งเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย
ประเด็นการพิจารณา
(๑)สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อจากสารสนเทศ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐

ผล (มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

๓๑

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จัดการการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการป้องก มีมาตรการป้องกัน
แก้ไขและประเมินผลปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการความเสี่ยงโดนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนคือผู้บริหาร ครู
นักเรียน เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงให้มากที่สุด
การดาเนินการ (Attempt)
มีการวางแผนออกมาตรการเพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงมีการแบ่งหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติงาน
ตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนากลยุทธ์การบริการให้ควบคุมความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑)สถานศึกษามีการวิเคราะห์แล้วจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่า
มี
น้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาน ด้านสิ่งเสพติดด้านสังคม ด้าน
การพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วยร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน
และผู้ปกครอง
(๒) สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
(๓) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
(๔) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
มี
(๕) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน
มี
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ โครงการปฏิบัติ รายงานการปฏิบัติโครงการ รายงานการประชุม

๓๒

ผลสัมฤทธ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้จัดระบบการดูแลผู้เรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาโดย
จักทาแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครอง อบรมที่ปรึกษา ประสานงานร่วมกับ
ฝ่ายต้องที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประชุมผู้ปกครองจัด
อบรมครูที่ปรึกษา อีกทั้งมีการจัดระบบประสานระหว่างครูที่ปรึกษาและปกครอง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
(๒) สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง
(๓) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
(๔) สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อย
ละ ๑๐ ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
(๕) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่คาสั่ง

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

๓๓

ผลลสัมฤทธ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุบริการ การใช้อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุบริการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาลัยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้
แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า 5-1 และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ โดยการมี ส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
การดาเนินการ (Attempt)
1. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. วิทยาลัยการอาชีพการเกาะคามีการดาเนินงานการตามแผนโครงการ
3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีการประเมินพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน

๓๔

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยุบริการ
โดยมีส่วนร่วมของครู และบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(๒) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยุบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
(๕) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
ผลการประเมิน
4.50
มี

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๓๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีเกาะการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)1-5 และมีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
การดาเนินการ (Attempt)
1.วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาการดาเนินงานตามแผนโครงการ
3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา หารใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievemnt) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
(๒) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
มี

(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
มี
และ คอมพิวเตอร์โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ค่าเฉลี่ย 4.28
(๕) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ไม่มี
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4
4
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1

๓๖

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาให้ความสาคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
การดาเนินการ (Attempt)
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการ วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จัด
ทุน ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement ) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
100.00
ทุนการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
(๒) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
มี
ทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่อยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
41.18
แลกเปลี่ยน ครูบุคลากรการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
(๔) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
96.47
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
(๕) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
49.41
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่อยงาน
หรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๓๗

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณและจัดการรายงานผล การใช่จ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ ในการซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในด้านงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุในการจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์
สาหรับการจัด การเรียนการสอนของทุกสาขางานอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดทาหลักฐานรองรับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว มีการรายงานผลใช่จ่ายงบประมาณ และเงินนอกประมาณ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างแผนที่วางไว้ กับดาเนินงานตามสภาพจริง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
๑

ประเด็นการพิจารณา

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
งบดาเนินการ
๒ สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิตผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกงานในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า ๒๕ ของงบดาเนินการ
๓ สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิตผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๑ ของงบดาเนินการ
๔ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
๕ สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลกไม่น้อยว่าร้อยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ เอกสารแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา

งบดาเนินการ
(๑)

งบรายจ่าย
(๒)

ร้อยละ
(๓)

4,747,200

519,192

11

3,718,400

819,670.92

17

4,747,200

1,549,623.85

33

4,747,200

240,900

5

4,747,200

422,100

9

๓๘

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาเรือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ แล้วมีการประเมินผลการดาเนินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การดาเนินการ (Attempt)
1. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. วิทยาลัยการอาชีพเกาคามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่งผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในประ
และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีจานวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกกับสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ

๓๙

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
มี
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
(๒) สถานศึกษามีสาขาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ทั้งใน
มี
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางาน
ที่เปิดสอน
(๓) สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศมีส่วนร่วมใน
มี
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง
(๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
มี
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
มี
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทังในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อ
การปรับปรุง
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ รายชื่อแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาซื้อส่าขางานที่
เปิดสอนในสถานศึกษา รายชื่อสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา

ผลสัมฤทธ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
.เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๔๐

มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้นานโยบายและยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา มากาหนดเป็นพันธ์กิจที่ 3
ของวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม โดยวิทยาลัยฯได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
คือ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานความร่วมมือมีหน้าที่หลักในการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ
กับหน่อยงาน องค์กร ชุมชนภายนอก และงานโครงการพิเศษ โดยมีหน้าที่หลักในการประสานการฝึกอบรม
วิชาชีพ การให้บริการด้านวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it center) โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โครงการโครงการออกหน่อยบริการชุมชน และโครงการที่วิทยาลัยฯ ดาเนินงานภายนอกเช่นโครง
การตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนที่ดาเนินงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบก,ขนส่งจังหวัดลาปางตลอดจนถึง
แผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่างๆ ที่ได้รับการประสานความร่วมมือ
วิธีดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้ดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ โดยมีการวางแผนการดาเนินงาน มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่ ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แล้วสรุปรายงานผลการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it
center) เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือง,เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกลการเกษตร
ตลอดจนถึงดูและเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานและการพัฒนาวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยดาเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายภายในจังหวัดลาปาง โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนที่
ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงการยนต์ของทุกปี,โครงการ
อบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป (108 อาชีพ), โครงการนานักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่
บริการสังคม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
มี
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(๒) สถานศึกษามีสาขาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ทั้งในประเทศ จานวน 5
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน โครงการ
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70
กิจกรรม
(๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯเพื่อ
ร้อยละ 70
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน ดี
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ เอกสารสรุปโครงการต่างๆ เช่นโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน,โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระสั้น,โครงการออกหน่อยบริการชุมชน

๔๑

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขัน
และได้รับรางวัลหรือนาไปใช่ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดทาโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มอบหมายให้
ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มดาเนินการจาแนกตามโครงการในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส.2 โดยมี
ครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาอย่างต่อเหนื่อยตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวส.2 โดยมีครูที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์เฉลาย ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 3.คน 1ชิ้น แผนกวิชาช่างรวบรวมโครงงานของผู้เรียนทิ้งสองภาค
เรียนและวิชาวิทยาศาสตร์รวบโครงงานของผู้เรียนทั้งสองภาคเรียน และนามาจาประกวดผดงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และโครงการและจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ
มี
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(๒) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดทาโครงการ
มี
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานโดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ยระดับชั้น ปวช.
๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส.๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
(๓) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
มี
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
มี
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
มี
ร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน

๔๒

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 5 ด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
จังหวัด ภาคและชาติ งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
1.มีเป้าหมาย
2.มีการระบุปัญหา
3.มีวิธีการดาเนินการ
4.มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
5.มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
การดาเนินการ(Attempt)
จัดโครงการพัฒนาทักการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์มอบหมายให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน
จัดทารายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
โดยครูผู้สอน 1 ท่านต้องจัดทาสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อภาคการศึกษา

๔๓

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวดจัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(๒) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนจัดทา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
(๓) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
มี

๔๔

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลป์วัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้ดาเนินการจัดการแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองดีและพลเมืองโลก โดยเน้นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาดาเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามแผนจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการปลูก
จิตสานึกและเสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยเน้นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ของวิทยาลัยโดยทุกคนมีส่วนร่วม
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ ชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนพผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติเทินทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
ร้อยละ94.87
ร้อยละ86.66

มี

ดีมาก

๔๕

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆให้สอดคล้องและ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างทางด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรของวิทยาลัยโดยทุกคนมีส่วนร่วม
การดาเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาดาเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องและปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างทางด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการ PDCA ให้นักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรของวิทยาลัยโดยทุกคนมีส่วนร่วม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์แวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
ร้อยละ94.87
ร้อยละ96.66
มี
ดีมาก

๔๖

ผลลสัมฤทธ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

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

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
กีฬาและนันทนาการมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน ทั้งในด้านสุขภาพและ
พลานามัยและด้านจิตใจก็เป็นปัจจัยสาคัญทาให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมนาไปสู่ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็ง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการดารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม วินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น เป็นรากฐานที่ดีต่อสังคม
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้เห็นถึงความสาคัญของการเล่นกีฬา เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกกาลัง
กายโดยการปูพื้นฐานให้นักศึกษาทุกคนได้เล่นกีฬาตามพื้นฐานที่นักศึกษาถนัด ได้คัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา
ประเภทต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจัดการแข่งขันในหน่วยงาน และหน่วยงานอย่างอื่นอีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านกีฬา เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์
และได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
การดาเนินการ (Attempt)
๑. วางแผนการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโครงการ
๒. ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการ
๔. ดาเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้
๕. สรุปและประเมินผลการดาเนินโครงการ
๖. วิทยาลัยจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

๔๗

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๕
โครงการ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
(๓) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการกีฬาและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี
มี
ร้อยละ94.87
ร้อยละ86.66

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ดีมาก

๔๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก (Awareness)
มีการประชุมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและสถานศึกษามรการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในห้องสมุด เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแหล่งความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา มีการคัดเลือก
ส่งครูเข้าประกวดครูผู้มีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานภายนอก
การดาเนินการ (Attempt)
มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมเสริมหลักสูตร มี
การจัดตั้งการเรียนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 มีการ
จัดตั้งธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อส่งเสริมการออม ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการสอนบูรณการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกแผนกวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดงั นี้
ประเด็นพิจารณา
ผล/ (มี/ไม่มี)
(๑) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
มี
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
มี
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูแล้วบุคลาการทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(๓) สถานศึกษาดาเนินการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี
พอเพียง
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
มี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ดีมาก
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑๕.๐๐
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

๔๙

มาตรฐานที่ ๗ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการจัดทาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมี
โครงการประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แผนการกากับ
ติดตามตรวจสอบการประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา แกละปฏิทินการปฏิบัติงานประกันสุขภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
๑. ประชุมวางแผนการดาเนินการประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาโดยฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมืองานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. จัดทาปฏิทินและปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเอกสารการประกันสุขภาพภายในแผนกวิชา และ
ภายในสถานศึกษา
๕. จัดทาแผนงาน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖. จัดทาคู่มือประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา
๗. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพภายในแผนกวิชา
๘. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาให้กับบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน
๙. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
๑๐. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
๑๑. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
๑๒. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
และผล
๑๓. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรองมตราฐานและประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา

๕๐

ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สถานศึกษาได้ดาเนิน งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได้จัดทางานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๕) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผล/ (มี/ไม่มี)
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
มี

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก (Awareness)
งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มีแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา แผนพัฒนาระบบการจัดทาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ แผนพัฒนา
การความร่วมมือกับสานักมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ อบรมโปรแกรม LMS และ โปรแกรม CMS
การดาเนินการ (Attempt)
ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาประจาปี 2558 - 2559 และรายงานประเมินโครงการ
พัฒนาตามแผนงาน โครงการติดตามข้อมูลประกันคุณภาพภายใน โครงการการจัดพิมพ์รายงานการประเมิน
ภายใน และโครงการจัดแฟ้มข้อมูลหลักฐาน

๕๑

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

2

3

ดีมาก





















ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ต้อง
ต้องปรับปรุง
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เร่งด่วน

๕๒

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

3

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7

ดีมาก

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ต้อง
ต้องปรับปรุง
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เร่งด่วน
















๕๓

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
3.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปีการศึกษา 2558
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
ระดับ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
80.00
ดีมาก
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
5 ดีมาก
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
100.00 5 ดีมาก
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
77.51
5 ดีมาก
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการทดทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 45.27
5 ดีมาก
ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
80.67
ดีมาก
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวชในปีการศึกษา .และระดับ ปวส .
ที่ผ่านมาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ
80.00
5 ดีมาก
ปี เทียบร้อยละกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนก 1และศึกษาต่อภายใน
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
9.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
4.27
5 ดีมาก
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
รวม
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.5ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
รวม

ร้อยละ

ระดับ

-

5 ดีมาก

-

5 ดีมาก
5 ดีมาก

-

5 ดีมาก

-

5 ดีมาก

๕๔

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
3.10ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
รวม
-

ระดับ
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
4 ดี
5 ดีมาก
4 ดี
5 ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวม

ร้อยละ
-

ระดับ
5 ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
รวม

ร้อยละ

ระดับ

-

5 ดีมาก

-

5 ดีมาก

-

๕๕

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม

ร้อยละ

ระดับ

-

5 ดีมาก

-

5 ดีมาก
5 ดีมาก

-

5 ดีมาก

-

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555
รวม
-

ระดับ
5 ดีมาก
5 ดีมาก

3.2 สรุปแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
-มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9
มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4,5
มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2
มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4,5
มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2
รวม 33 ตัวบ่งชี้
- มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดี
มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ที่ 9,11
รวม 2 ตัวบ่งชี้
- ะดับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในร ต้องปรับปรุง
(ไม่มี)
- ตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับมา ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ไม่มี)

๕๖

3.3 .แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ
ในอนาคต ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
- แผนงานจัดตั้งกรรมการสถานศึกษา
- จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยจัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับมาตรฐานสถานศึกษาและ
มาตรฐานนานาชาติ
- แผนงานจัดตั้งกรรมการรายงานมาตรฐานการศึกษารายตัวบ่งชี้
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
-การให้ความร่วมมือของกรรมการติดตามข้อมูลและจัดแฟ้มข้อมูลหลักฐาน
-จัดเก็บข้อมูลหลักฐานในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-จัดนาเสนอคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.4 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ต้องการความช่วยเหลือจากต้นสังกัด ในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
- ต้องการความช่วยเหลือจากต้นสังกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานต่าง ๆ

