สรุปผลการดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1

คานา
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินงาน อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานทีส่ อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

2

ผลการดาเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่
1 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่ปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติงานในการใช้
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
การใช้เครื่องมือ การแต่ง
กาย ตามระเบียบแนวทาง
ที่กาหนด

2 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์การจบ
หลักสูตร หรือมีผล
คะแนนทดสอบหลังการ
อบรมสูงกว่าการอบรม

3 ร้อยละของผู้สาเร็จการ
อบรมที่นาความรู้ไป
ประกอบอาชีพ หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
4 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการอบรมในแต่ละ
หลักสูตร

SAR
เป้าหมาย
2553

ผลการ
ประเมิน

พอใช้

พอใช้

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
โดยมีระเบียบแนวทางการปฏิบัติ / กิจกรรม /งานที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น กาหนดแนวปฏิบัติในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ / โรงฝึกงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อเลิกเรียน ระเบียบการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ โดยอาจทาเป็นป้ายติดตั้งไว้ภายใน
โรงฝึกงาน ครูผู้สอนชี้แจงให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบแนว
ปฏิบัติดังกล่าว ครูผู้สอนคอยกากับดูแลอบรมแนะนาให้ผู้รับ
การฝึกอบรมปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีวินัยในการทางาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
โดยมีกิจกรรม / งาน /โครงการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ
เช่น จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นการ
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามความเหมาะสมของ
ศักยภาพผู้รับการฝึกอบรม มีกระบวนการประเมินการ
ฝึกอบรมที่หลากหลาย ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้รับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงจน
เกิดทักษะ สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต หรือไป
ประกอบอาชีพ สถานศึกษาควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบใน
การติดตามเก็บข้อมูลของผู้สาเร็จการฝึกอบรม วางแผนการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะตามหลักสูตรวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
การวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากสถาน
ประกอบการและนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

3

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่
5 ร้อยละของหลักสูตร
รายวิชาที่ได้รับการพัฒนา
แบบสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม

SAR ผลการ
เป้าหมาย
2553 ประเมิน

ดี

ดี

ดี

ดี

6 ร้อยละของหลักสูตร
รายวิชาที่มีการประเมินผล
การฝึกอบรม

7 ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
คุณภาพการฝึกอบรมของ
สถานศึกษา

8 ร้อยละของหลักสูตร
รายวิชาที่มีครุภัณฑ์พอเพียง
ทันสมัย เหมาะสมกับ
หลักสูตรในการฝึกอบรม

ดี

ดี

ดี

ดี

การดาเนินงาน

สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด มีแผนดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
ผ่าน สมรรถนะ มีการดาเนินการประเมินความต้องการฝึกอบรม
ของชุมชน สังคม สารวจความต้องการความคิดเห็นของผู้
จบหลักสูตรเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ แล้วนาหลักสูตรที่ได้
ปรับปรุงไปใช้ในการฝึกอบรม
1. มีการประเมินในระหว่างการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นการประเมินทักษะวิชาชีพ กิจนิสัยและ
ความปลอดภัยในการทางาน
2. มีการประเมินเมื่ อสิ้นสุดการฝึกอบรมตามเกณฑ์การจบ
ผ่าน หลักสูตร เพื่อตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลการฝึกอบรมโดยมีการ
ทดสอบสมรรถนะตามระดับทักษะ
3. มีกระบวนการประเมินการฝึกอบรมที่หลากหลาย เช่น
การสังเกตการณ์ทางาน การทดสอบประเมินชิ้นงาน เพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าและความสาเร็จของการทางาน
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด
กระบวนการฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด เช่น พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะวิชาชีพ
ผ่าน
ให้ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะตามหลักสูตร สถานศึกษาควรมี
การวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลจากการอบรมทุกหลักสูตร
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ
สถานศึกษาจัดเตรียม / จัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรทุกหลักสูตร จัดให้ผู้รับการฝึกอบรม
ผ่าน ทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้จากการใช้ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรนั้น ๆ มีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินความ
พอเพียงของครุภัณฑ์ในแต่ละหลักสูตร

4

ตัวบ่งชี้ที่
9 ร้อยละของหลักสูตรรายวิชา
ที่มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ใน
การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
รายวิชา
10 ร้อยละของหลักสูตร
รายวิชาที่มีห้องปฏิบัติการ /
โรงฝึกงาน และอาคารสถานที่
ในการฝึกอบรมมีเพียงพอ
เหมาะสมกับหลักสูตร
11 อัตราส่วนของผู้สอนประจา
หรืออาจารย์พิเศษ หรือ
ผู้ชานาญการทางวิชาชีพที่ให้
การฝึกอบรม ต่อผู้เรียนในแต่
ละหลักสูตร

ระดับคุณภาพ
SAR ผลการ
เป้าหมาย
2553 ประเมิน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

การดาเนินงาน

สถานศึกษาจัดเตรียม / จัดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
คานึงถึงความเพียงพอในการใช้งานและสามารถตอบสนองการ
ผ่าน
จัดฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมมีการดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา
สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้อปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติให้มีลักษณะเหมาะสมเพียงพอแก่การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพ รวมทั้งจัดหาสิ่งอานวย
ผ่าน ความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีการวาง
แผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการใช้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด เช่น
ผ่าน จัดหาครูอาจารย์ให้เพียงพอต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพครบถ้วน
ทุกหลักสูตร
มีจานวนเหมาะสมกับจานวนผู้รับการฝึกอบรม

5

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตัวบ่งชี้ที่

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

12 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ดี

13 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างเป็นระบบ

14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ในการสื่อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

ดี

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นการปฏิบัติจริง จัดหลักสูตร
3 ช่องทางให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของ
ศักยภาพผู้เรียน โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการปรับ
พื้นฐานการเรียนของผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดทาแผนการสอนที่
ไม่ผ่าน เน้นการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในหน่วยการเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและเน้นการปฏิบัติจริง เรียนเป็นโครงการ เป็น
ชิ้นงาน ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดทา และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจาการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
ไม่ผ่าน เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิด ฟัง พูด อ่าน เขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวด
ทักษะในการพูด เขียน การแสดง ในวันสาคัญต่าง ๆ
เช่น วันภาษาไทย เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจร
PDCA

6

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

15 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม

16 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี

17 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

18 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

พอใช้

พอใช้

ปรับปรุง ไม่ผ่าน

ดี

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดการเรียนการสอนใน
ระบบ E-learning โครงการส่งเสริมผู้สอนจัดทา E-book
ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งผ่านระบบ E-mail โครงการพัฒนาศูนย์
วิทยบริการให้เป็น E-library โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา เป็นต้น และต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจาการปฏิบัติ
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐาน เช่น มีการประเมินเจตคติ
คุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชา กิจกรรมพบอาจารย์ที่
ปรึกษา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โครงการจัดอบรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โดยการพัฒนาจิต เป็น
ต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง โครงการเตือนก่อนรีไทร์ โครงการสอน
ซ่อมเสริม เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง โครงการเตือนก่อนรีไทร์ โครงการสอน
ซ่อมเสริม เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
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ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่
19 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

20 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

21 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทาใน
สถานประกอบการ /
ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี

เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

ดี

พอใช้

ไม่ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

22 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้สาเร็จการศึกษา

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน การจัดทามาตรฐาน
ในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัด
และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสกงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน การจัดทามาตรฐาน
ในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัด
และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น กิจกรรมแนะแนวอาชีพแลศึกษาต่อ โครงการ
ปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา โครงการ“ศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา” โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา เป็นต้น
และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะ
วิชาชีพ โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาที่สถาน
ประกอบการต้องการ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ การนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี โดยใช้เครื่องมือที่เป็น
มาตรวัด 5 ระดับ
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ตัวบ่งชี้ที่

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

23 ร้อยละของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ดี

24 ร้อยละของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ดี

25 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
สอนของครูผู้สอน
ดี

26 ร้อยละของงบประมาณ
ที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม

ดี

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

การดาเนินงาน

สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
ปรับปรุง ไม่ผ่าน คุณภาพ เช่น การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตามความต้องการของการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
ดี
ผ่าน สอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
โครงการสอนเป็นทีม โครงการเรียนเป็นชิ้นงาน เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA สรุปประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา และหาสรุปหาจานวนร้อยละ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเทียบกับจานวน
สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับการอบรมในเรื่อง
ดี
ผ่าน หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการ
สอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ วัดและประเมินผล
โครงการสนับสนุนผู้สอนไปอบรม / พัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพ
ที่สอน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการพูด การ
บรรยาย เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
ดี
ผ่าน คุณภาพ เช่น มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกตามที่
ผู้สอนได้กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการจัดระดมทุน
เพื่อซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น และต้องดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
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ตัวบ่งชี้ที่

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

27 ระดับความเหมาะสม
และเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์

28 ระดับความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
29 ระดับความเหมาะสมใน
การจัด ศูนย์วิทยบริการ
ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

30 ระดับความเหมาะสมใน
การจัด ให้มีครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการจัดระดม
ทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และต้องดาเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการกลาง
แต่งตั้งผู้ดูแลประจาห้อง สารวจความพึงพอใจการใช้ห้อง เป็น
ต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ ดาเนิ นการเพื่ อนาไปสู่ มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็น
ให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด มี ร ะบบที่ ดี ใ นการจั ด เก็ บ หนั ง สื อ ระบบ
กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้อง
อินเตอร์เน็ต การจัดหาเอกสาร ตาราต่าง ๆ ให้แก่ห้องสมุด มี
การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นการใช้
ห้ องสมุด ศูนย์ก ารเรียนรู้ มีการส ารวจความพึง พอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก าร เป็ น ต้ น สถานศึ ก ษาควรมี ก ารจั ด ท าแผนในการ
พัฒนาศูนย์วิทยบริการ โดยนาผลจากการดาเนินงาน ผลการ
สารวจหรือข้อเสนอแนะมาทาแผนพัฒนา และต้องดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น มีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ เช่นแบบบันทึกคาขอการใช้แบบรายงานการซ่อม
บารุง มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ทันสมัย
โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาปีการศึกษา เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

10

ตัวบ่งชี้ที่
31 ระดับคุณภาพการ
จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ในสาขาวิชา /
สาขางาน
32 ร้อยละของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
33 จานวนครั้งหรือปริมาณ
ในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
34 จานวนสถาน
ประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

35 จานวนคน – ชั่วโมง
ของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่นกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการ 5 ส โครงการ
จัดระบบจราจรในสถานศึกษา เป็นต้น และต้องดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม/งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น ส่งครูไปสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษาดู
งาน โครงการจัดอบรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทย
ฐานะเป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กับสถานศึกษา การจัดหาทุนเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นหึความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น
และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กับสถานศึกษา กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษา โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการ
พัฒนาบุคลากรให้กับสถานประกอบการ เป็นต้น และต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความรู้แก่ผู้เรียน การจัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขา
ต่าง ๆ เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

11

ตัวบ่งชี้ที่
36 อัตราส่วนของผู้สอน
ประจาที่มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

ดี

SAR ผลการ
2553 ประเมิน

ดี

37 อัตราส่วนของผู้สอน
ประจาต่อผู้เรียน
ดี

ดี

38 จานวนครั้งของการ
จัดให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษา
ดี

39 จานวนครั้งของการ
จัดบริการ ตรวจสารเสพ
ติดให้กับผู้เรียน

ดี

ดี

สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
ผ่าน มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น จัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักเรียน เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
ผ่าน คุณภาพ เช่น จัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักเรียน เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
ผ่าน คุณภาพ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก เป็นต้น
และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ดี

สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
ผ่าน มีกิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ดี

สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
ผ่าน คุณภาพ เช่น กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา โครงการเครือข่าย
ผู้ปกครอง โครงการ HOT LINE สายด่วน โครงการวิจยั
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

40 ร้อยละของผู้เรียนที่
ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า
ดี

การดาเนินงาน

12

ตัวบ่งชี้ที่
41 จานวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ
และ
มนุษย์สัมพันธ์
42 จานวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

พอใช้

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

43 จานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน

44 จานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพและ / หรือ
ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด มีการ
วางแผนการจัดกิจกรรม / โครงการ มีกิจกรรม / งาน /
โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรม กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี
งานกีฬาสี โครงการธรรมะประจาสัปดาห์ โครงการสร้างวินัยใน
การขับขี่ เป็นต้น มีการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรม /
โครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นและนาผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงต่อไปตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่าง
ๆ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนิยมไทย เป็นต้น และต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทาโครงงานของผู้เรียน โครงงาน
ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
โครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน /โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทาโครงงานของผู้เรียน โครงการ
ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัมมนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา การจัดทาเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา
เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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ตัวบ่งชี้ที่
45 ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย
และโครงงานต่อ
งบดาเนินการ
46 จานวนครั้งและช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงาน

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

ดี

ดี

SAR
2553

ดี

ดี

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับการวิจัย
ของสถานศึกษา หาความร่วมมือในการทาวิจัยกับหน่วยงาน
อื่น เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมี
กิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น การจัดทาเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา
กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดแสดงผล
งานทางวิชาการของสถานศึกษา จัดรายการวิทยุการศึกษา RRadio ประสานความร่วมมือกับสื่อต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น
และต้องดาเนินงานวงจรคุณภาพ PDCA
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มาตรฐานที่ 4 การเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

47 ระดับคุณภาพของ
ระบบและกลไกในการ
เทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์

48 ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์

49 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการเทียบโอน
ที่มีต่อระบบการเทียบโอน
ของสถานศึกษา
50 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม ที่มีผล
การเรียนรู้ของผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระบบเทียบโอน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ เช่น กาหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน
บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการเทียบโอน
กาหนดนโยบายและแผนงานการเทียบโอน มีการประเมินผล
ลัพธ์และการนาผลการประเมินการดาเนินการเทียบโอนมาใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เช่น เก็บข้อมูลจานวนผู้มายื่นคาร้องขอประเมินความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งหมดในรอบปี และข้อมูลรายละเอียดจานวน
ของผู้ที่ได้รับการเทียบโอน จาแนกเป็นหลักสูตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เช่น จัดระบบกลไกในการเทียบโอนให้สมบูรณ์ ดาเนินการใน
การเทียบโอนความรู้และเทียบประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สารวจและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการเทียบโอนแต่ละหลักสูตร
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เช่น มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
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มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR ผลการ
2553 ประเมิน

51 จานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรม / โครงการที่
ให้บริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพ

52 ร้อยละของงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่อ
งบดาเนินการ

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน โครงการอาชีวศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมีการให้บริการ
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เช่น โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
รายวิชาให้เข้ากับการบริการชุมชน กิจกรรม อชท. บริการ
งานอาชีพแก่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับพัฒนาชุมชน
จังหวัดในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี เป็นต้น และต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่
53 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นา หรือ
มีการกาหนดแผนงานบริหาร
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้

54 ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR ผลการ
2553 ประเมิน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

55 ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานโดยใช้รูปแบบการบริหารและการ
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based
Management) มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการบริหารงาน เช่น มี
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะเวลา ดี-5 ปี หรือแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งประชาคมอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งมีการ
กระจายอานาจให้บุคลากรของสถานศึกษา มีการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
เผยแพร่สารสนเทศผลการดาเนินงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการเชิดชูเกียรติ ครูผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเลิศ ครูดีเด่น ประจาปีของสถานศึกษา โครงการ
จัดอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแก่ครู เป็นต้น และต้องดเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
มีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของ
สถานศึกษา ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา
โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเป็นเครือข่าย และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA มีเอกสาร / รายงาน การจัดการสารสนเทศ และ
การจัดการความรู้ของสาขาวิชา / สาขางาน มีการนาข้อมูล
สารสนเทศ มาใช้และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา / สาขา
งานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน มีหลักฐานจานวนผู้ขอ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

SAR
2553

ผลการ
ประเมิน

56 ระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

ดี

ดี

ผ่าน

ดี

ดี

ผ่าน

57 ประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพ
ภายใน

การดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม /
งาน /โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ สถานศึกษามี
การจัดทาแบบพัฒนาสถานศึกษาหรือกลยุทธ์ ดี-5 ปี มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้โดยสอดแทรกโครงการ / กิจกรรมที่เป็น
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพหรือผลการ
ประเมินคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนกวิชา คณะกรรมการการนิเทศการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในแผนกวิชา อีกทั้งคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแผนกวิชา มีการวางระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในสู่แผนกวิชา มีการจัดทาแผนพัฒนา 3-5 ปี มีการจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปีประจาแผนก จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในแผนก จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ มีการ
จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดจนการติดตามนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศ ที่มีการติดตามโดยให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกแผนกวิชาต่อ
ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติ และความสาเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม
/ งาน / โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพระดับแผนก
เช่น มีคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ มีหลักฐาน หรือรายงาน
แสดงผลการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี มี
ข้อมูลหลักฐานการนาผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจาปี
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหาร มีการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA) มี
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน
เว็บไซท์ของสถานศึกษา รวบรวมหลักฐานข้อมูลกิจกรรม / โครงการที่
สถานศึกษามีการปฏิบัติได้ เป็นเลิศ (Good Practice)
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สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพที่ตั้งไว้
- ตัวบ่งชี้ที่ผ่านการประเมินผลตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 ,
45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57
คิดเป็นร้อยละ 91.23
- ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
ตัวบ่งชี้ที่ 13 , 14 , 17 , 19 , 23
คิดเป็นร้อยละ 8.77
สรุปผล วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่กาหนดไว้
คิดเป็นร้อยละ 91.23 เปอร์เซ็นต์

