๒๙

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาให้ ค วามรู้ ใ นเชิ ง วิ ช าการ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อที่ระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ
ปวส.
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้
๑. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดผลและประเมินผล
๒. มีก ารจัดท าและแจกคู่ มือ นักเรียน นั กศึก ษา ซึ่ง ในคู่ มือ ดัง กล่า วได้ ประมวลสาระที่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
๓. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปวช.
๔. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
๕. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จาทาใบความรู้/ใบงาน
๖. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
๗. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึก ษามีปัญหาในด้านการ
เรียน
๘. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
๙. มีการจัดการเรียนตามรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
๑๑. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
โดยให้ มีค รู ที่ ปรึ กษาทุ กห้ องเรี ยน มี การพบปะครูที่ ปรึก ษาทุก วัน หลั กเลิก แถวและมีค าบกิจ กรรมโฮมรู ม
สัป ดาห์ล ะ ๑ ชั่ว โมง เพื่ อให้ ค รูที่ ปรึ กษาได้พ บปะพู ดคุ ยและให้ ค วามช่ว ยเหลื อแก่นั กศึ กษาได้ต ามความ
เหมาะสม
๑๒. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอน
ของครูเป็นประจาทุกวัน
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๓๐
ผลสัมฤทธิ์ ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป จานวน 356 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 440 คน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของผู้เรียน
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 ด้านคือด้านองค์ความรู้ ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และด้านคุณ ธรรม จรรยาวิ ชาชีพ ตามหลั กสู ตร ปวช. และปวส .โดยเน้น การเรียนการสอนการ
ประเมินตามสภาพจริง และส่งผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการอาชีพแก่ชุมชน
ความพยายามสถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรี ยนอย่างเป็นระบบ และเป็น
กระบวนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 ด้านคือด้านองค์ความรู้ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านคุณธรรม
จรรยาวิชาชีพตามหลักสูตร ปวช. และปวส. ส่งผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการอาชีพแก่ชุมชน
และจัดทาสารวจความพึงพอใจตามโครงการดังนี้
๑. โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพ
๒. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพ
4. โครงการFix it
ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จานวนสถานประกอบการและหน่วยงาน 41 แห่ง ตัวแทนชุมชน
4 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 (3.50-5.00) คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ ของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. และปวส.
ความพยายาม
๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา
๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา
๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 8 สาขาวิชา จานวนรวม 113 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาได้ ชี้ แ จงให้ ค รู ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นและผู้ ป กครอง ทราบถึ ง เกณฑ์ และ
ความสาคัญของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินระดับชาติ ปวช. และปวส.
ความพยายาม
๑. คาสั่งการสอนเสริมเพื่อพัฒนารายวิชาสามัญและวิชาชีพพื้นฐาน
๒. การจัดการทดลองสอบ Pre V-NET
๓. การประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ให้ความสาคัญ
ผลสัมฤทธิ์ ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 8 สาขาวิชา จานวน
รวม 34 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาได้ ชี้ แ จงให้ ค รู ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นและผู้ ป กครอง ทราบถึ ง เกณฑ์ และ
ความสาคัญ ของคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ง แต่ค่ า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ตามระเบียบว่าด้วยการประเมิน ระดับชาติ ปวช. และ
ปวส.
ความพยายาม
๑. คาสั่งการสอนเสริมเพื่อพัฒนารายวิชาสามัญและวิชาชีพพื้นฐาน
๒. การจัดการทดลองสอบ Pre V-NET
๓. การประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองให้ความสาคัญกับการสอบ Pre V-NET
ผลสัมฤทธิ์ ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
8 สาขาวิชา จานวนรวม 89 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 118 คน คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของผู้เรียนทั้งหมด
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก ……………………………ไม่มีรายงาน……………………………………………………………............
ความพยายาม
๑. ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลสัมฤทธิ์.........................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
(ปวส.) โดยฝ่ายวิชาการได้จัดทาโครงการ ดาเนินงาน และประสานติดตาม กากับดูแลการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญฝ่ายพัฒนาการศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาระบบแนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
2. โครงการสอนซ่อมเสริม
3. โครงการประเมินตามสภาพจริง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า ตามเกณฑ์ที่กาหนด 7 สาขาวิชา จานวน 100 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 230 คน คิดเป็นร้อยละ
43.47 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนติดตามสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ไ ด้ง านทาในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้
จัดทาโครงการ ดาเนินงาน และประสานติดตาม กากับดูแลการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความพยายาม สถานศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตามสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี คือ
1. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2. โครงการ Face Book วิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การติดตามสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทา หรื อประกอบอาชีพ อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี ปวช. จ านวน 98 คน ปวส.จานวน 39 คน
รวมผู้ สาเร็จจานวน 137 คน จากผู้เ รียนทั้ง หมด 137 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 100 ของผู้เรี ยนทั้ ง หมด
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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๓๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาจั ด ประชุ ม วางแผนส ารวจความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่ อคุ ณลั กษณะที่พึง ประสงค์ ขอผู้สาเร็ จการศึก ษา โดยงานแนะแนวฯ ฝ่า ยพั ฒนาการศึ กษาได้จั ดท า
โครงการ ดาเนินงาน และประสานติดตามสารวจความพึงพอใจ
ความพยายาม สถานศึกษาจั ดท าแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม สารวจความพึง พอใจของสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา คือ
1. โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
2. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การสารวจความพึงพอใจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา จากการสุม
ตัวอย่างจานวน 8 แห่ง ข้อมูลที่ได้รับ 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความพึงพอใจเฉลี่ยค่าเฉลี่ย 4.50
เกณฑ์( 3.51 - 5.00) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง
๕๐-๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <๕๐
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑) และ
มีผล (๔)
-ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๒)
ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง
๕๐-๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐

๒. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 91.05

๕ (ดีมาก)

ร้อยละ 100
ระดับ 4.12

๕ (ดีมาก)

ร้อยละ 100

๕ (ดีมาก)
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๓๔
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางกการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาอังกฤษ
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง
๗. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
-ดี ๕๔-๖๔-๙๙
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕

๘.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
๙. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
-ดี ๕๔-๖๔-๙๙
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕
-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง
๕๐-๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง
๕๐-๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง
๕๐-๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)
และมีผล (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑) และ
มีผล (๔)
-ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๒)
ปฏิบัติ (๑)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 28.81

1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)

ร้อยละ 75.42

๕ (ดีมาก)

-

-

ร้อยละ 43.47

1 (ปรับปรุงเร่งด่วน)

ร้อยละ 100

๕ (ดีมาก)

ร้อยละ 100.00
ระดับ 4.50

๕ (ดีมาก)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑

4.00

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
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๓๕

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึง พอใจของสถานประกอบการหน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ (ตามลาดับความสาคัญ)
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางกการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 1.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ 1.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒ นาหลั กสู ต ร และการจั ดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิควีที่ หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรสรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีแผนงาน /
โครงการ และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร แผนการเรี ย น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความพยายาม
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และครูฝึกระบบทวิภาคี สาขาวิชาเครื่องหนัง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๓๖
๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทารายงานการประเมินตนเอง ของตนเองและแผนกวิชา
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตร
สรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ตามเกณฑ์ที่
กาหนดแต่ละสาขาวิชา จานวน 6 สาขาวิชา 22 หลักสูตร สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้ตาม
เกณฑ์เพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษามีก ารกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จั ดทาแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
รับผิดชอบ และแต่งตั้งรองผู้อานวยการฝ่ายวิ ชาการตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ
มีการกากับติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกภาคเรียน
ความพยายาม
๑. มีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. โครงการนิเทศการสอน
๓. มีการกากับติดตามการใช้แผนการสอน และประเมินความพึงพอใจผู้สอน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการเรียนรู้รายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละสาขาวิชา จานวน 6 สาขาวิชา จานวน 232 รายวิชา
มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 232 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนปฏิบัติตาม
เกณฑ์กาหนดได้ตามประเด็นข้อที่ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึก ษามี ก ารก าหนดให้ค รู ผู้ส อนทุ กคนจัด ท าแผนการเรีย นรู้ ทุ ก รายวิช าที่
รับผิดชอบมีการกากับติดตามโดยการนิเทศการสอน ทุกภาคเรียนมีการประเมินคุณภาพของครูผู้สอนทุก
รายวิชา
ความพยายาม
๑. มีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง และนาผลการประเมินมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป
๓. มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และบันทึกหลังการสอน
๔ มีการติดตามประเมินความพึงพอใจคุณภาพผู้สอน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างเป็นระบบ ส่ง ผลการ
จัดการเรียนรู้และการนิเทศการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละสาขาวิชา จานวน 6 สาขาวิชา และ
1 แผนกวิชา จานวน 232 รายวิชา มีคุณภาพตามเกณฑ์ 232 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาที่
เปิดสอน และมีการประเมินครูผู้สอนทุกแผนกวิชารวมจานวน 81 รายวิชาสรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ต่อการสอนของครูที่ค่าเฉลี่ย 4.04 ปฏิบัติตามเกณฑ์กาหนดได้ตามประเด็นข้อที่ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
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๓๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต การวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง
ความพยายาม
๑. จัดทาแผนงาน/ โครงการ ให้ความรู้กับผู้สอนในเรื่องการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
๒. มีการประเมินผลด้านเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
๓. จัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
๔. มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ภายในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด และศูนย์วิทยบริการ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการวัดและประเมินผลรายวิชา ส่งผลให้ ระดับคุณภาพในการ
การจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละสาขาวิชา จานวน 6 สาขาวิชา 9 หลักสูตร สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้ง 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก สถานศึกษา มีการกากับติดตามและสอบถามความพึงพอใจที่สถานประกอบการ มี
ต่อนักเรียนนักศึกษา ในลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับมาสาหรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษา ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
ความพยายาม
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ
๒. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง สถานที่ฝึกประสบการณ์ของผู้ เรียนให้ตรงตาม
สาขาที่เรียน
๓. จัดปฐมนิเทศการฝึกงานและฝึกประสบการณ์
๔. มีการกากับติดตามโดยการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานเป็นประจาทุกปีการศึกษา
๕. จัดกิจกรรมสัมมนาการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์อาชีพ ส่งผลให้ระดับคุณภาพใน
การการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ ที่กาหนดแต่ละสาขาวิชา จานวน 6 สาขาวิช า 9 หลักสูต ร
สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้ง 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
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๓๘
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสินใจ

๑. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา

๓. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

๔. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
๕. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(5)
-ดี ปฏิบัติ(๑)-(4)
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑)-(๓
-ต้องปรับปรุง (๑)-(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล (๔)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และ มีผล (๓)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล
(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ(๑)-(4)

4 (ดี)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒

4.80

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ให้นาค่าคะแนนของตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๓๙

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
จัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบกาหนด และจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง และจัดตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการปฏิบัติง านของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ความพยายาม
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมายกาหนด
๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้งในเรื่องการอนุมัติแผน และสรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผน
๓. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติง านของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
ความพยายาม
๑. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๓. มีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. สรุปติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. จัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๔๐
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่ง ผลให้ระดั บ
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ (เชี่ยวชาญด้านฝีมือ ยึดถือคุณธรรม) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ความพยายาม
๑. กาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการดาเนินงานตามแผน โครงการ
๔. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ส่งผลให้ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้
ภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕
ความพยายาม
๑. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๒. มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓. มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑
ครั้ง
๔. มี การน าความคิด เห็น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครูแ ละบุ คลากรทุก ฝ่า ยในสถานศึก ษา
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
๕. มีก ารประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริห ารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.31 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – ๕.๐๐)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้ นาของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้
ระดั บคุ ณ ภาพในการบริห ารจัด การสถานศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ที่ กาหนดทั้ ง 5 ข้ อ ได้ รับ การปฏิ บั ติทุ ก ข้ อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
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๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อ มูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจัง หวัด โดยข้อมูลจะต้อง
ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความ
พึง พอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕
ความพยายาม
๑. มีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและมีข้อมูลที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
แต่การสารองข้อมูลยังไม่สามารถจัดระบบการป้องกันการสูญหายได้ร้อยละ 100 ตามเกณฑ์กาหนด
๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓. มีก ารดาเนิน การให้ ครู แ ละบุ ค ลากรทุก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา และผู้ เ รีย นสามารถเข้า ถึ ง และใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
๔. มีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยเฉลี่ย 4.40 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – ๕.๐๐)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ส่งผลให้ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทั้ง 5
ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ
อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการ
ดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ลดลง
ความพยายาม
๑. มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
๒. มีการดาเนินงานตามแผนงานคือโครงการลดความเสี่ยงโดยการ แจ้งผู้ปกครองด้วยระบบ SMS
๓. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๔๒
๕. มีความเสี่ยงลดลง ๓ ด้านคือด้านความปลอดภัย ด้านสังคม และด้านการพนันและการมั่วสุม
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณ ภาพในการบริหารความเสี่ ยง ส่ง ผลให้ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
ความพยายาม
๑. มีการปฐมนิเทศผู้เรียน
๒. มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวก่อนเข้าเรียน และใน
ชั่วโมงโฮมรูม เดือนละ 1 ครั้ง (เกณฑ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)
3. มีการตั้งกลุ่มระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจานวน
ผู้เรียนที่ร้องขอ
5. มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ (ยังไม่สมบูรณ์)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานศึกษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจ
และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
ความพยายาม
๑. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
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๔๓
๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมาก 4.30 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ –
๕.๐๐)
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนและมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความพยายาม
๑. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๒. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.41 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – ๕.๐๐)
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติ เพียง 4 ข้อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่ง เสริมให้มี
โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่ง เสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความพยายาม
๑. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพร้อยละ 100 (ข้อกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕)
๒. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร้อยละ 100 (ข้อกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕)
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๔๔
๓. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 30.82
(ข้อกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๔. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมร้อยละ 76.14 (ข้อกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
๕. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกร้อยละ 30 (ข้อกาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพภายในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึ กษามีก ารบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกั บแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ
และวิชาชีพ การส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ค รูแ ละผู้ เรีย นจั ดทาและดาเนิน การจัดประกวด จัด แสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม
๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 22.02
ของงบดาเนินการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดาเนินการ)
๒. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 90.00 ของค่าวัสดุฝึก (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก)
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาชีพวิชาการและวิชาชีพ ร้อย
ละ 9.59 ของงบดาเนินการ(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ)
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ร้อยละ 20.89 ของงบดาเนินการ
(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ)
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนิน งานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง จิต สานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกร้อยละ 5.63 ของงบดาเนินการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ)
ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณส่งผลให้ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
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๔๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้ง
ในประเทศ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก สถานศึก ษามี การระดมทรัพ ยากรในการจั ดการอาชีว ศึก ษากั บเครือ ข่า ย ทั้ ง ใน
ประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศ ในด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สถานประกอบการ
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ความพยายาม
๑. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ
๒. มีสาขางานที่ มี ก ารจั ดหาภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้เ ชี่ ยวชาญ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ทั้ง ในประเทศและหรื อ
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนสาขางานที่เปิด
สอน)
๓. มีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษาจานวน 37 แห่ง (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง)
๔. มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา 9 รายการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ)
๕. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศ หรือต่างประเทศส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5
ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
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๔๖
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารของสถานศึกษา
๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

๗. ระดับคุณภาพผู้เรียนในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน
๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

เกณฑ์การตัดสิน
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(4)

4 (ดี)

ปฏิบัติ(๑)-(4)

4 (ดี)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)
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๔๗
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ
๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศ และหรือต่างประเทศ

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ปฏิบัติ(๑)-(4)

4 (ดี)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓

4.75

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 3.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
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๔๘
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ความพยายาม
๑. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. ดาเนินการให้ทุกสาขางานจัดกิจกรรม 3 โครงการต่อปี (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการต่อปี)
3. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
4. ดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ในโครงการกิจกรรม (เกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยในการบริการวิชาชีพ
4.57 (เกณฑ์ ๓.๕๑ – ๕.๐๐)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพส่งผลให้
ระดับคุณภาพในด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 3 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้
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๔๙
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ(๑)-(5)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

5 (ดีมาก)

5.00

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 จานวนครั้งในการบริการมีผู้เข้าร่วมรับบริการจานวนมาก
จุดที่ต้องพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 4.1 การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายไม่เปิดใจรับการจัดเอกสาร
ให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิ จัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดั บคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจัย ของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส. ๒
จัดทาโครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให้มีการ
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วม
แสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. ดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จัดทาโครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. ๓ จานวน 68 คน 22
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๕๐
ชิ้นงาน และระดับชั้น ปวส. 10 คน 10 ชิ้นงาน (เกณฑ์ปวช. ๓ จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.
2 คน : 1 ชิ้น)
๓. ได้จัดประกวด และได้นาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 17 ชิ้นงาน
จากจานวนทั้งหมด 32 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจานวนทั้งหมด)
4. ได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 14 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด 32
ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด)
5. ดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยจานวน 3 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด
32 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 9.00 นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จัง หวัด ภาค และชาติ
(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติเพียง 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. ดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยภาคเรียนละ 1
เล่ม และคัดเลือกผลงานเผยแพร่ทางเว็บไซด์ และจัดแสดงสู่สาธารณชนที่หอศิลปะ 101 จานวน 37 เล่ม
๓. ได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา (ยังไม่เคยทา)
๔. ได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 37 ชิ้นงาน จากจานวนทั้งสิ้น
37 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เผยแพร่ต่อสาธารณชน (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงาน
ทั้งหมด)
๕. ดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ชิ้นงาน เบาะนั่ง
อเนกประสงค์ พวงกุญแจของที่ระลึก) คิดเป็นร้อยละ 5.72 นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามเกณฑ์ที่
กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๕๑
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
๒. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(4)

4 (ดี)

ต้องเร่งดาเนินการใน
ข้อ 3

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕

4.50

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรบานที่ ๕ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๕๒
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกฝัง จิตสานึ ก และเสริมสร้างความเป็ นพลเมื องไทย และพลโลก ในด้า นความรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุ ข
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุ ณภาพในการปลู กฝังจิต สานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริ ย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่ วมโครงการ กิจ กรรม การปลูก ฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิด ทูนพระมหากษัต ริย์ ส่ง เสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และ
ผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง มีการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ความพยายาม
๑. มีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็น ประมุ ข และทะนุ บ ารุง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
๒. ดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็ น ประมุ ข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔. มี การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝั ง จิตส านึก ด้านการรั กชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุค ลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
4.24 (๓.๕๑ – ๕.๐๐)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝัง จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบารุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านการปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๕๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง มีการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี ต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ความพยายาม
๑. มีจ านวนโครงการ กิ จกรรม การปลูก ฝัง จิต สานึก ด้านการอนุรั กษ์สิ่ ง แวดล้อ ม ไม่น้ อยกว่ า ๕
โครงการ กิจกรรม
๒. ดาเนิ นการให้ ผู้ เรี ย นทุก คนเข้ า ร่ วมโครงการ กิ จกรรม การปลู กฝั ง จิ ตส านึก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
๓. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. มีการประเมิ นผลการดาเนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม การปลูกฝัง จิตสานึ กด้านการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.70 (๓.๕๑ – ๕.๐๐)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ระดับ
คุณภาพด้านการปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ
ได้รับการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง มีการบริหารจัดการ และ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ความพยายาม
๑. มีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
๒. ดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
๔. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.52 (๓.๕๑ – ๕.๐๐)
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๕๔
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ด้านการปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 4 ข้อ ได้รับ
การปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน มีการดาเนินงานตามแผน โครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงาน โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
๑. มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
๒. มีแผน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๓. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.72 (๓.๕๑ – ๕.๐๐)
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปลุกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้
ระดับคุณภาพด้านการปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง
5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
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๕๕
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬา และนันทนาการ
๔. ระดับคุณภาพใน

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(4)

4 (ดี)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ(๑)-(5)

5 (ดีมาก)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖

4.75

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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๕๖
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึ กษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ความพยายาม
๑. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จั ดให้ มีการติด ตามตรวจสอบคุณภาพการศึก ษา และจัดให้ มีการประเมิ นคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในส่งผลให้ระดับคุณภาพด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑
การจัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
ความพยายาม
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
๒. มีผลการดาเนินงานทุกตัวบ่งชี้โดยผลตัวบ่งชี้ส่วนมากอยู่ในระดับ ดี และดีมาก
๓. มีการติดตามและพัฒนาแก้ไขเพื่อให้ผลตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕6
ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก จานวน 25 ตัวบ่งชี้ ระดับ 4 คะแนน ดี จานวน 6 ตัวบ่งชี้
ระดับ 3 คะแนน พอใช้ไม่มี ระดับ 2 คะแนน ต้องปรับปรุงไม่มี และระดับ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จานวน 2 ตัวบ่งชี้(ไม่นับตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ที่แจ้งมาให้งดการประเมิน)
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๕๗
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
๒. ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕6

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔)
ปฏิบัติ(๑)-(5)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดี
ระดับ 5 คะแนนมี
มาก
จานวน
-ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มี ตัว
25 ตัวบ่งชี้
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
(งดประเมิน 1.6)
เร่งด่วน
-ดี ๒4-๒๙ ตัวบ่งชี้
-พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้
-ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๑๒ ตัวบ่งชี้

5 (ดีมาก)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

4 (ดี)

4.50

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕7
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