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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร


1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ประวัติและสภำพทั่วไปโดยย่อ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เดิมเป็นโรงเรียนสายสามัญ เปิดสอนถึงชั้น ม.6 โดยมี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด เป็นเจ้าของ ซึ่งในวาระที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด ได้ก่อตั้ง 70 ปี บริษัทฯ มีความ
ประสงค์ ที่ จ ะท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คม จึ ง ได้ ม อบโรงเรี ย นซิ เมนต์ ไ ทยอุ ป ถั ม ภ์ ท่ า หลวง ให้ ก รมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ทาการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิค เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากร ด้าน
อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงออกมาช่วยพัฒนาประเทศสืบไป
1.2 ขนำดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ถนนพัฒ นพงษ์ ตาบลบ้านครัว อาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 โทรศัพท์ 0-3628-1295 โทรสาร 0-3633-1004 Website http://www.tl.ac.th
1.3 ปรัชญำ
สร้างผู้นาทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
1.4 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นองค์กรมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
ขยายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
1.5 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 :
พันธกิจที่ 2 :
พันธกิจที่ 3 :
พันธกิจที่ 4 :

พัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ขยายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

1.6 เป้ำหมำยในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
เป้าหมายที่ 1 : ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
เป้าหมายที่ 2 : ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
ระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมายที่ 3 : ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 4 : ผู้เรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน / นักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 11 สำขำวิชำ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานช่างยนต์
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ(งานโครงสร้าง)
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 11 สำขำวิชำ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล

3
สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิภาคี)
จานวนนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ทุกระดับชั้น รวมทั้งสิ้นในปี
การศึกษา 2558 มีจานวน 2,804 คน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1,405 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1,399 คน คิดเป็นร้อยละ 49.89
ข้อมูลเกี่ยวกับครู – อำจำรย์ บุคลำกร
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการพลเรือน
3. ครูประจา
4. พนักงานราชการ
5. ครูอัตราจ้าง
6. ลูกจ้างประจา
7. ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน

5
41
2
40
10
37
135

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ตำมเป้ำหมำยแผนพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ)
วิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด คือ
การวางแผนงานของสถานศึ ก ษา ใช้ ก ารจั ด การบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยผู้ บ ริ ห าร ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษา ปี งบประมาณ 2558-2562 โดยสอดคล้ องกับ วิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จและมี เป้ าหมาย
(เป้าประสงค์) ที่ชัดเจน และมีการกาหนดตัวชี้วัดโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการวางแผนออกแบบ
กิจกรรม โครงสร้าง เพื่อนาการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกากับ
ติดตาม
การนาแผนสู่การปฏิบัติ กาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดาเนินงานตามแผนมีกลไกการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางที่กาหนด
การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สถานศึกษามี
การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กากับ นิเทศ และประเมินการดาเนิน งาน มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานใน
แต่ละโครงการและรายงานผลต่อที่ประชุม
การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนาผลการประเมินมาจัดทาเป็นรายงานการประเมินตนเองหรือ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิด
เกี่ยวกับ การวางแผนพัฒ นาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการ
กาหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดาเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนิน งานและวิธีการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบทุกครั้ง

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 8 มำตรฐำน 54 ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำน
ด้านผู้เรียนและสาเร็จการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
พลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สรุป

ผลสัมฤทธิ์
4.80
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00

ระดับคุณภำพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.50
5.00
4.79

ดี
ดีมาก
ดี
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4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนำ
จุดเด่น
1. วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารจั ด การการศึ ก ษาวิ ช าชี พ และฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ มี ห ลั ก สู ต รหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึก
ปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และประเมินผลตามสภาพจริง
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
3. ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการดาเนินการด้านงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ในกลุ่ ม วิ ช าภาษาอั งกฤษ เพื่ อ รองรั บ การทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET)
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
5. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. การติดตามข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาควรมีหลากหลายช่องทาง
5. แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
5.1 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
5.2 พัฒ นาศักยภาพของครูและบุคลากรของสถานศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ
เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานมาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
5.4 ให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาล โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) โครงการ
สอน 108 อาชีพ โครงการอาชีวะบริการ เป็นต้น
5.5 จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่1
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ


1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เดิมเป็นโรงเรียนสายสามัญ เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อตั้งโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดทาการสอนให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานได้
ศึกษาเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานปูน
ซิเมนต์ไทยท่าหลวง มีการขยายตัวเป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น ดังนั้นในวาระที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจากัดได้ก่อตั้งมา
ครบรอบ 70 ปี ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะทาประโยชน์ให้แก่สังคม จึงได้มอบโรงเรียนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ท่า
หลวง ซึ่ ง มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 50 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ให้ กั บ กรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น
วิทยาลัยเทคนิค เพื่อจัดการศึกษาในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ และผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพในงานอุตสาหกรรมต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่ได้รับโอนนี้เป็นวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกองวิทยาลั ย
เทคนิค กรมอาชีวศึกษาโดยให้ชื่อว่า " วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ " ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 และ
ให้มีการ จัดการเรียนการสอน วันที่ 1 เมษายน 2527 เป็นต้นไป ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร คือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้ น คือ นายขุนทอง ภูผิ วเดือน และเพื่ อให้ การบริห ารงานของวิทยาลั ยแห่ งนี้บรรลุ
เป้าหมายตามของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจากัดจึงได้มอบเงินจานวน 8,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งเป็น
มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยให้ใช้ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธินี้ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาวิทยาลัย และสวัสดิการ ครู-นักศึกษา
พิ ธี ม อบนี้ มี ขึ้ น ในวั น ที่ 1 เมษายน 2527 ณ หอประชุ ม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและให้ ถื อ ว่ า ในวั น ที่
1 เมษายน 2527 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ
เมนต์ไทยอนุสรณ์ เปิดรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก 3 สาขาวิชาคือ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
- สาขาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
- สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาช่างไฟฟ้ากาลัง
1.1.2 ขนำดและที่ตั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ 8 ถนนพัฒน์พงศ์ ตาบลบ้านครัว อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 โทร. 036 – 281295 โทรสาร
036 – 331004 เว็บไซต์วิทยาลัย www.tl.ac.th
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1.1.3 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลท่าลาน มีอาณาเขตติดต่อกับเขต
การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอหนองโดน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอพระพุทธ
บาทและอาเภอเสาไห้ ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอท่าเรือ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอดอน
พุด
ชุมชนที่อยู่ใกล้วิทยาลั ยฯ มีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน คือ บ้านพักพนักงานบริษัทในเครือ
SCG หอพักนักศึกษา บริษัท SCG ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยท่าลาน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จานวน 2 แห่ง ตลาด
Lotus จานวน 1 แห่ง วัดม่วงน้อย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบ้านครัว สานักงานขนส่งอาเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี (สร่างโศก) เทศบาลท่าลาน เทศบาลตาบลบ้านหมอ เทศบาลตาบลตลาดน้อย เทศบาลตาบล
บางโขมด องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน องค์การบริหารส่วนตาบลสร่างโศก องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
ใหญ่ หรเทพ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขวาง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นต้น ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้
ทางวิทยาลั ย ฯ ได้ มีการจั ด กิจ กรรมออกหน่ ว ยให้ บ ริการชุมชนในโครงการต่าง ๆ เช่น ศูน ย์ซ่อมสร้างฯ จังหวัด
เคลื่อนที่ อาเภอยิ้ม ร่วมด้วยช่วยประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและการบาเพ็ญประโยชน์ ซึ่งแต่ละชุมชน
ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1.1.4 งบประมำณ จานวนทั้งสิ้น 73,054,608.-บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 งบดำเนินกำร งบประมำณ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
1. งบบุคลากร(เงินเดือน,เงินประจาตาแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
5.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
5.2 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สถานประกอบการ
5.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
5.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา
5.5 โครงการR - Radio - Network
5.6 อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยการ

32,331,360.20,985,217.3,776,476.-

8,708,850.6,167,705.500,000.103,000.80,000.-
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5.7 อุดหนุนปฏิรูป หลักสูตร สื่อ ฯลฯ
5.8 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ
202,000.5.9 โครงการส่งเสริมผู้มีงานทาผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
5.10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.11 โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการ
5.12 โครงการระยะสั้น
200,000.รวมงบดำเนินกำรทั้งสิ้น
73,054,608.*ปีการศึกษา หมายถึง ปีการศึกษาที่ระบุไว้ในรายงานประเมินคุณภาพภายในปีล่าสุด
**งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างค่า
ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

1.2 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึง
ตารางที่ 1.5

ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ตำรำงที่ 1.2 จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
รวม
ปกติ+ทวิภำคี
เทียบโอนฯ
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
ทั้งหมด
425
171
425
171
596
274
116
274
116
390
311
108
311
108
419
1,010
395
1,010
395
1,405
587
217
587
217
804
419
176
419
176
595
1,006
393
1,006
393
1,399
2,016
788
2,016
788
2,804
ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
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ตำรำงที่ 1.3 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จำแนกตำมหลักสูตรประเภท
วิชำ สำขำวิชำ , เพศ (รำยงำนเฉพำะสถำนศึกษำที่เปิดสอน)
รุ่น/ปี
2/58
2/58
1/58

หลักสูตร
ระยะสั้น

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ

จำนวนรำยวิชำ

ช่ำงยนต์
ไฟฟ้ำกำลัง
อิเล็กทรอนิกส์

4
1
1

ชำย
48
112
170

รวม

6

330

จำนวนผู้เรียน
หญิง
รวม
16
64
6
118
13
183

35

365
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ตำรำงที่ 1.4 จำนวนผู้บริหำรและครูจำแนกตำมสถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ ตำแหน่ง

คศ.1

ชำนำญกำร

ชำนำญกำรพิเศษ

เชี่ยวชำญ

5

5

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

1

4

-

14

9

1

4

11

3

-

7

7

-

-

2

5

2

-

9

8

-

1

8

1

-

6

3

-

-

1

7

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

3

3

-

-

3

-

1

2

-

-

-

-

2

1

-

9

3

-

6

8

1

-

3

6

-

-

1

2

-

-

3

3

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

2

1

-

4

1

-

3

4

-

-

1

3

-

-

-

1

-

-

4

1

-

3

4

-

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

-

3

1

4

-

2

3

-

-

1

1

-

-

6

2

-

4

-

6

-

2

4

-

-

1

-

1

-

3

1

1

1

1

2

-

1

2

-

-

-

-

1

-

3

1

-

2

1

2

-

1

2

-

-

-

1

-

-

3

1

-

2

3

-

-

-

3

-

-

-

1

-

-

16

5

-

11

5

11

-

2

14

-

-

2

3

-

-

88

46

2

40 58 30

1

36 51

-

-

8

28

10

-

จำนวน
(คน)

อัตรำจ้ำง
ชำย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

รวมทั้งหมด

ตำแหน่ง ผู้บริหำร/ครู

ต่ำกว่ำ

ฝ่ำยบริหำร
1.ช่ำงอุตสำหกรรม
1.1 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.4 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1.5 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
1.6 สาขาวิชาซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
1.7 สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
1.8 สาขาวิชาช่างยนต์
1.9 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
2. พำณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาบัญชี
2.3 สาขาวิชาการตลาด
3. เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พื้นฐำน
4.1 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4.2 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิกำรศึกษำ

พนักงำนรำชกำร

ผู้บริหำร/แผนกวิชำ

เพศ

ข้ำรำชกำร

สถำนภำพ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558
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ตำรำงที่ 1.5 จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจำแนกตำมงำน สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ

7. วิทยบริการและห้องสมุด
8. แนะแนวอาชีพและจัดหางาน/โครงการพิเศษฯ
9. ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/
งานวิจัยฯ
10. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11. ปกครอง/ครูที่ปรึกษา
12. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13. พัสดุ
14. สวัสดิการพยาบาล
15. พนักงานขับรถยนต์
16. พนักงานบริการ
17. ประชาสัมพันธ์
18. สื่อการเรียนการสอน
19. วางแผนงบประมาณฯ /ศูนย์ข้อมูล
20. บุคลากร
21. นักการภารโรง /ยามรักษาการณ์
22. ผู้ดูแลหมวดสถานที่

รวมทั้งหมด

ต่ำกว่ำ ป.ตรี
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี

ปวส./อนุปริญญำ

6. พัฒนาหลักสูตร

ม.ปลำย/ปวช.

5. วัดผลและประเมินผล

ม.ต้นหรือต่ำกว่ำ

4. ทะเบียน

หญิง

3. บัญชี

ชำย

2. การเงิน

จำนวน
(คน)

ลูกจ้ำงชั่วครำว

1. บริหารงานทั่วไป/งานเอกสารการพิมพ์

วุฒิกำรศึกษำ

ลูกจ้ำงประจำ

งำนตำมโครงสร้ำงบริหำรกำรศึกษำ

เพศ

ข้ำรำชกำร ก.พ

สถำนภำพ

4
3
2
2
1
1
2
1

-

1
1
-

4
2
2
1
1
1
2
1

1

4
3
2
2
1
1
2
-

1
-

-

1
2
1
1
-

-

2
3
2
1
1
1

1
1
1
2
2
1
3
6
1
1
1
1
9
1
47

-

1
6
1
10

1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
9
37

1
1
3
5
1
6
1
19

- 1 1 1 2 1 - 3
1 5
1 - 1 1 3 8
- 28 17

1
1
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
17

-

- - - 1 - - - - - - - - - - 11 -

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558
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1.3 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำยประสงค์ อุบลวัตร
งำนบริหำรทั่วไป
(อดิศักดิ์ ตรีพิษจักร)
งำนบุคลำกร
(นำยชำตรี เริงชัยภูมิ)
งำนกำรเงิน
(นำงสุภัชชำ เครื่องเทศ)
งำนบัญชี
(นำงรุจิรำ ประสำนพรรณ์)
งำนพัสดุ
(นำยณรงค์ องอำจ)
งำนอำคำรสถำนที่
(นำยสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย)
งำนทะเบียน
(นำงนันทวัน อุบลวัตร)
งำนประชำสัมพันธ์
(นำยศิริพงศ์ ชำลีน้อย)

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

นำยเรวัช ศรีแสงอ่อน

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

นำยประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

ฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำ
นำยเอกชัย นำคอร่ำม

ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเฉลิมชนม์ เวทสรำกุล

งำนวำงแผนและงบประมำณ
(นำงสำวกชรัตน์ แหวนทับทิม)

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
(นำยวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน)

14 สำขำวิชำ

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
(นำยวิศรุต ไวโสภำ)

งำนครูที่ปรึกษำ
(นำงอุทัยรัตน์ สุริยะ)

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

งำนควำมร่วมมือ
(ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น)

งำนปกครอง
(นำยมงคล ผลพุด)

งำนวัดผลและประเมินผล
(นำงสำวพัชรินทร์ เฉลยไกร)

งำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน

(นำยภูริดล ภูสอดสี)

(นำยวุฒิชัย ขมพลกรัง)

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
(นำยอำนันท์ ธัญญำนนท์)

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ

(นำงสำววรษำ เดชำวรภักดิ์)
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

(นำยทำนอง เสือพำดกร)

(นำงปรียพัศ พูลจันทร์)
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน

(นำยฉัตรชัย สมพงศ์)

(นำงสำวศิริลักษณ์ ตัง้ จังตระกูล)

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
(นำยรัตนชัย กองวงศ์)
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
(นำยนล โหรวิชิต)
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1.4 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา)
1.4.1 ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ
1) รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา (สถานศึกษาขนาดใหญ่) ประจาปีการศึกษา
2558 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559
2) รางวัลสถานศึกษาต้น แบบดีเด่น โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ร่วมกับตารวจภูธรภาค 1 ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
1.4.2 ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำรและครู
1) เกีย รติบั ตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี ” ประจาปีการศึกษา 2558 ในฐานะเป็ น
ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 16 มกราคม 2559 จากคุรุสภา ดังนี้
- ตาแหน่งครู
1. นายศดิศ
พัวพิสิฐ
2. นางเริงสันต์
ภูริคัมภีร์
3. นางอุทัยรัตน์
สุริยะ
4. นายเฉลิมพล
นามปัดถา
5. นางสาวกชรัตน์
แหวนทับทิม
6. นางวทันยา
พลายละหาร
7. นายภูริดล
ภูสอดสี
8. นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
9. นายณันฐกานต์
โมธินา
10. นายหทัยรัตน์
ศิลป์สมบูรณ์
2) เกียรติบัตรวันครู ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2559 จากอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รองผู้อานวยการผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
1. นายเอกชัย
นาคอร่าม
2. นายเฉลิมชนม์
เวทสรากุล
3. นายประเสริฐ
เพ็ชร์สิงห์
4. นายประสงค์
อุบลวัตร
- ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนดีเด่น
1. นายวิชัย
ด้วงปั้น
2. นายปรีชา
ทิมทอง
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3. นายอดิศักดิ์
ตรีพิษจักร
4. นายพงศ์ศักดิ์
นิลผาย
5. นางนัฐชวนันท์
เดชะอาไพ
6. นายรัตนชัย
กองวงศ์
7. นายวีระศักดิ์
บุตรเถื่อน
8. นายโรมรัน
ลาดเหลา
9. นายชาตรี
เริงชัยภูมิ
10. นายศิริพงศ์
ชาลีน้อย
11. นายเริงฤทธิ์
กิจไพบูลทวี
12. นายวิศรุต
ไวโสภา
13. นายนันทวุฒิ
ภู้มณี
14. นางสาวพัชรินทร์ เฉลยไกร
15. นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล
16. นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
17. นางสาวเสาวคนธ์ สรรพสิทธิ์
18. นายอดิเรก
สีสายัณห์
19. นางสาวณัฐวดี
สุมโนจิตราภรณ์
20. นางสาวลลิตา
นาพุทธา
21. นายสิทธิศักดิ์
ธนพงศ์ล้าเลิศ
22. นายสันติ
หาญอาษา
- บุคลากรทางการศึกษาผู้มีการบริการดีเด่น
1. นางระพีพร
เริงชัยภูมิ
2. นางรุจิรา
ประสานพรรณ์
3. นางมยุรี
อาพลพร
4. นางนันทพร
กิจไพบูลทวี
5. นางช่อเพชร
องอาจ
6. นางสาวเบญจวรรณ จุลสุคนธ์
7. นายอุทัย
หลาบคา
8. นายสายชล
อยู่เย็น
3) โล่เกียรติยศ ผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเด่น ระดับภาค (นายเริงสันต์ ภูริคัมภีร์)
1.4.3 ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ
1.4.3.1 ระดับจังหวัด
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1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดสระบุรี)
ประจาปีการศึกษา 2558
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทดนตรีไทย ระนาดเอก
- รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบ Web Page
2) งานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่ น ใหม่ ระดับ อาชีว ศึกษาจั งหวัด (จั งหวัดสระบุ รี ) ประจาปีก ารศึกษา 2558 วัน ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เครื่องห่อเครือกล้วย
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เครื่องล้างแบริ่งด้วยน้ามันฯ
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 ระบบบริหารจัดการร้านค้า
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 อุปกรณ์ช่วยเสียบลูกชิ้น
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เครื่องดัดปลอกเสา
3) การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด (จั ง หวั ด สระบุ รี ) ประจ าปี
การศึกษา 2558
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (ชาย, หญิง)
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (หญิง)
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย)
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่ง ประเภทกีฬาวิ่งผลัด 4x400 เมตร (หญิง), วิ่ง
800 เมตร (หญิง), วิ่ง 400 เมตร (ชาย), วิ่ง 100 เมตร (ชาย,หญิง)
- นักกรีฑาดีเด่นหญิง (นางสาวอรพรรณ ปาระชาติ)
- นักกรีฑาดีเด่นชาย (นายธัชพล มะละเจริญ)
4) เหรียญทองการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
1.4.3.2 ระดับภำค
1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทดนตรีไทย ระนาดเอก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบ
Web Page
- รางวัลชมเชย การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R
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2) งานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เครื่องห่อเครือกล้วย
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เครื่องล้างแบริ่งด้วยน้ามันและลม
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 ระบบบริหารจัดการร้านค้า
- รางวัลชมเชย การนาเสนอองค์ความรู้เป็นภาษาอังกฤษ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โต๊ะอเนกประสงค์ซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ
อินเวอเตอร์ (จากสภาอุตสาหกรรม)
3) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค (ภาคกลาง) ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 “สระบุรี
เกมส์” วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสระบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (หญิง)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย)
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่งผลัด 4x400 เมตร (หญิง), วิ่ง 800 เมตร (หญิง),
วิ่ง 400 เมตร (ชาย), วิ่ง 100 เมตร (ชาย,หญิง)
1.4.3.3 ระดับชำติ
1) รางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ การผลิตหนังสั้นเรื่อง “สุดยอดช่างน็อต”
รางวัลยอดเยี่ ยมด้านเนื้ อหา หั วข้อคนสร้างชาติ และรางวัล บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมประกวดใน
โครงการ “อวด-ดี อาชีวะ” ประจาปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ธันวาคม 2558)
2) เกี ย รติ บั ตรรางวัล หมู่ ลู ก เสื อ หญิ งมาตรฐานเหรีย ญเงิน ในงานชุ ม นุ ม ลู กเสื อ เนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18
3) รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (หญิง) การแข่งขัน กีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
1.5 ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบดังนี้
ด้ำน
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดอยู่
ในระดับดี
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ด้ำน
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย
1.5.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.5.8 การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็น
หลักสูตรสมรรถนะและจัดทาแผนการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้เรียน เป็นสาคัญอย่างมีคุณภาพ
- ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดี
มาก
- การบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อ
สร้างงาน สร้างรายได้
- นักเรียน นักศึกษาและครู มีผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ร้อย
ละ 100
- มีการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
- มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

1.6 ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบดังนี้
ด้ำน
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู - ลดการเสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ร้อยละ 50
- สวมหมวกกันน๊อค 100%
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- จานวนนักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาทลดลง 20%
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
- ดาเนินการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดร้ายแรง
100%
1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม ประเด็นการใช้อุปกรณ์ - นักเรียนนักศึกษาลดการใช้อุปกรณ์สื่อสารในชั้น
สื่อสารในชั้นเรียน
เรียน 90%
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
- ปัญหาการพนันและมั่วสุมเป็น 0%
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ตอนที่ 2
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ


2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
สร้างผู้นาทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นองค์กรมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
ขยายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 : ขยายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์
1. ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
2. ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากร
แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตร
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4. ผู้เรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้ำน
1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

2 การพัฒนาผู้เรียน

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทาง วิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัย
5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพ
แก่ชุมชนและสังคม

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
- จานวนผู้เรียนที่รับได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
- ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมี
การพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
พื้นฐาน วิชาชีพและเทคโนโลยีที่
- ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
จาเป็นในการศึกษา
- สถานศึกษาจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
วิทยาลัยให้ครบทุกประเภท และเป็นปัจจุบัน
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สามารถค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในงานเกี่ยวข้องได้
- พัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริม
สอน
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
- ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการวิจัย
- ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้รับบริการมี เรียนการสอน
ความพึงพอใจในระดับดี
- พัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริม
- สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษา สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ทุกแผนกวิชาจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และการวิจัย
งานวิจัย และโครงงาน 100 %
- บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริม
ตาม พรบ. การอาชีวศึกษา
การบริการวิชาชีพที่เหมาะสม
- ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสให้บริการทุกภาคส่วนเพื่อ ตามความต้องการของชุมชน
เพิ่มทักษะการเรียนรู้
สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
- จัดให้มีการบริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ เอกชน
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และจัดกิจกรรม
หรือฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ให้มากขึ้น
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ด้ำน

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่ง - พัฒนาระบบ IT เพื่อกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
การเรียนรู้
และสานักงาน
การพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ
- สนับสนุนให้ครูให้แหล่งการเรียนรู้ภายในและ พื้นฐาน วิชาชีพและเทคโนโลยีที่
ภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ จาเป็นในการศึกษา
จริง
7 การพัฒนาครูและบุคลากร
- สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณแบบมุ้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
ทางการศึกษา
เน้นผลงาน
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประเมินตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา พ.ศ.2548 มากกว่า
ร้อยละ 90
8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ในการจัดการศึกษา
- สร้างภูมิทัศน์ที่ดีในสถานศึกษาและประหยัด
เสริมสร้างภาวะผู้นา และการ
การใช้พลังงาน
จัดการความร่วมมือบุคลากร
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
- นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการ ที่มี
ความพร้อมด้าน วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ครูฝึกที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน
ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

21

2.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ด้ำน
มำตรกำรป้องกันและควบคุม
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
1. ประชาสัมพันธ์, รณรงค์
1. นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค
ของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายใน
2. จัดทาป้ายเตือนความปลอดภัยในโรงงาน 100%
สถานศึกษา
และอาคารเรียน
2. ลดการเสียชีวิตเนื่องจากการ
3. กาหนดมาตรการสวมหมวกกันน็อค
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 50
100%
4. สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองจากระบบครู
ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการ
มั่วสุม

1. อบรมหน้าเสาธง
2. แต่งตั้งฝ่ายควบคุมดูแล
3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
4. สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองจากระบบครู
ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง
1. จัดโครงการฝึกอบรม
2. จัดโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
3. อบรมหน้าเสาธง
4. สุ่มตรวจสารเสพติด
5. กาหนดฝ่ายดูแลเฝ้าระวัง
6. จัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปี
7. สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองจากระบบครู
ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง
1. อบรมหน้าเสาธง
2. กาหนดฝ่ายดูแลควบคุมและติดตาม
3. สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองจากระบบครู
ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง
1. อบรมหน้าเสาธง
2. กาหนดฝ่ายดูแลเฝ้าระวัง
3. สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองจากระบบครู
ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง

1. จานวนนักศึกษาก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทลดลง
2. ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มี
จิตอาสา เป็นคนดีของสังคม
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1. ลดปัญหายาเสพติดร้ายแรง
ภายในวิทยาลัยให้เป็นศูนย์
2. นักศึกษาได้รับการตรวจสาร
เสพติดครบ 100%

1. ลดจานวนครั้งการใช้
เครื่องมือสื่อสารในชั้นเรียนของ
ผู้เรียนร้อยละ 90
1. ลดปัญหาการพนันและมั่วสุม
ให้เป็นศูนย์

22

2.4 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
2.4.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก (รอบสำม)
1. จัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อหาอัตราทดแทน หรือ
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือครูจ้างชั่วคราวมาสอนในสาขาวิชา
สาขางานที่ขาดแคลน

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558-2563 โดย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและมีเป้าหมาย
(เป้าประสงค์) ที่ชัดเจน และมีการกาหนดตัวชี้วัด
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา

2. จัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการทา
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการส่งเสริมการอบรมประชุมสัมมนา

3. ควรนาผลงานครูไปใช้ประโยชน์ในชุมชนให้มากขึ้น
จนถึงระดับชาติ โดยนาปัญหาของชุมชนมาทาวิจัย

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- โครงการประชุมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ
ซึ่งมีครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม

4. จัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย หรือส่งครู นักเรียน
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานประกอบการ

- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการส่งเสริมการอบรมประชุมสัมมนา
- โครงการลงนามความร่วมมือ
- โครงการสัมมนาครูฝึก

2.4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด (ปี57)
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่จะพัฒนา - จัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความ
ผู้เรียนในทุกๆด้าน
พร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
2. จัดเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่ให้นักศึกษามีความ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ย
ตระหนักถึงความสาคัญในการทดสอบ V-net
การทดสอบ V-net สูงขึ้น
3. สถานศึกษาควรมีการดาเนินการจัดกิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการเรียน
ของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งจะจบหลักสูตร
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
2.4.3 กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (ปี 57)
1. ควรกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ออก
กลางคัน

2. จัดทาโครงการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูและผู้เรียน

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
- โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
- โครงการพบผู้ปกครอง สาหรับผู้เรียนที่มีผล
การเรียนต่ากว่า 2.00

- จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร ส่ งเส ริ ม
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า ง พั ฒ นาและเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงาน
ที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ทั้งของครูและผู้ เรียน
ตลอดจนสนับสนุนให้จัดแสดงผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
และผู้เรียน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในระดับที่
สูงขึ้น

24

ตอนที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ


มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีการส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาตนเองในเรื่องความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยกากับดูแลครูผู้สอนให้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ ละชั้นปี
ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีระบบการดูแลผู้เรียนทั้งจากครูที่ปรึกษาและมีการแก้ปัญหา
ผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองในโครงการประชุมผู้ปกครอง และครูประจาวิชามีการสอนเสริม สอบซ่อม เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจ
ในบทเรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นผ่ านเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ ตลอดจนมี กิ จกรรมในโครงการต่ างๆ เพื่ อเสริม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เช่น โครงการ Fix It Center, อาชีวะบริการ ฯลฯ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และฝึกฝน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช. จานวน 1,137 คน คิดเป็นร้อยละ 94.10 ระดับชั้น ปวส. จานวน 1,265 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 2,402 คน คิดเป็นร้อยละ 95.81 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนทีล่ งทะเบียนในแต่ละระดับชัน้ ปีหักผู้เรียนออกกลำงคันเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิต์ ำมเกณฑ์
ชั้นปีที่ 1

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ลงทะ
เบียน

ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ช่างยนต์/ยานยนต์
- ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล
- ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล(ทวิ)
- ช่างซ่อมบารุง/ซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
(ทวิ)
- ช่างเชื่อมโลหะ/โครงสร้าง
- ช่างไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้ากาลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิค
คอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี/การบัญชี
- การตลาด/การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ออก
กลำงคั
น

GPA≥
2.00

ชั้นปีที่ 2
ร้อยละ

รหัส58

ลงทะ
เบียน

ออก
กลำงคั
น

ชั้นปีที่ 3

GPA≥
2.00

ร้อยละ

รหัส57

ลงทะ
เบียน

ออก
กลำงคั
น

GPA≥
2.00

ร้อยละ

รวม
ลงทะ
เบียน

รวม
ออก
กลำงคัน

รวม
ผูผ้ ่ำน
เกณฑ์

คิดเป็น
ร้อยละ

รหัส56

51
79
63
39

15
17
29
10

29
57
32
24

80.6
91.9
94.1
82.8

34
72
32
17

5
4
1
0

29
67
31
17

100.0
98.5
100.0
100.0

37
65
32
36

1
5
2
1

36
60
30
35

100.0
100.0
100.0
100.0

122
216
127
92

21
26
32
11

94
184
93
76

93.1
96.8
97.9
93.8

33
119
40
11

15
21
11
4

16
89
29
7

88.9
90.8
100.0
100.0

8
86
24
0

0
3
3
0

8
74
19
0

100.0
89.2
90.5
0.0

24
71
29
21

1
0
0
1

23
71
29
20

100.0
100.0
100.0
100.0

65
276
93
32

16
24
14
5

47
234
77
27

95.9
92.9
97.5
100.0

47
16
85

8
1
23

33
13
51

84.6
86.7
82.3

42
10
58

3
0
6

38
9
48

97.4
90.0
92.3

35
10
49

1
0
5

34
10
44

100.0
100.0
100.0

124
36
192

12
1
34

105
32
143

93.8
91.4
90.5

13

1

10

83.3

7

1

5

83.3

10

0

10

100.0

30

2

25

89.3

รวมระดับ ปวช.

596

155

390

88.4

390

25

345

94.5

419

17

402

100.0

1405

197

1137

94.1

ระดับ ปวส.

รหัส58

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
- เทคนิคโลหะ/เทคนิคการเชื่อมโลหะ
(ทวิ)
- เมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์
- เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
- ไฟฟ้ากาลัง/เครื่องกลไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากาลัง/เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิค
คอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีคอมฯ/คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
- เทคนิคอุตฯ/ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี/การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด/การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนฯสารสนเทศ/เทคโนฯ
สารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

รหัส57

48
16

2
2

46
14

100.0
100.0

0
0

0
0

0
0

0.0
0.0

0.0
0.0

48
16

2
2

46
14

100.0
100.0

26
168
164
14
53

3
28
22
1
3

18
130
142
12
46

78.3
92.9
100.0
92.3
92.0

0
164
129
14
26

0
1
2
0
2

0
159
126
14
24

0.0
97.5
99.2
100.0
100.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

26
332
293
28
79

3
29
24
1
5

18
289
268
26
70

78.3
95.4
99.6
96.3
94.6

0.0

20

0

20

100.0

0.0

20

0

20

100.0

0
14

0
1

0.0
13

100.0

0

0

0

0.0

0.0

14

1

13

100.0

87

13

70

94.6

73

4

65

94.2

0.0

160

17

135

94.4

75

0

75

100.0
0.0

78
50

2
1

76
48

100.0
98.0

0.0
0.0

153
50

2
1

151
48

100.0
98.0

0
91
27

0
3
4

0.0
88
23

100.0
100.0

0
25

0
4

0
21

0.0
100.0

0.0
0.0

91
52

3
8

88
44

100.0
100.0

21

2

19

100.0

16

0

16

100.0

0.0

37

2

35

100.0

804
1400

84
239

696
1086

96.7
93.5

595
985

16
41

569
914

98.3
96.8

0.0
100.0

1399
2804

100
297

1265
2402

97.4
95.81

0
419

0
17

0
402

รวมทั้งระดับ ปวช .และ ปวส .ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 2,804 คน ออกกลางคัน 297 คน คงเหลือ 2,507 คน ผ่านเกณฑ์
2,402 คน คิดเป็นร้อยละ 95.81
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 95.81

ดีมาก

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
ร้อยละ 70 – 79.99
ดี
4
ร้อยละ 60 – 69.99
พอใช้
3
ร้อยละ 50 – 59.99
ต้องปรับปรุง
2
ต่ากว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

5.00

ดีมาก

5

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึน้ ไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สร้างความตระหนักให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนไปสู่มาตรฐาน
คุณ ภาพ ได้แก่ จั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ เน้นฝึ กทั กษะวิช าชีพ การนิ เทศการฝึ กงาน โดยมุ่งเน้น ความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการทางาน เช่น เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การ
ตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตน การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการ
จัดการและทางานเป็นทีม ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ฯลฯ เป็ น ต้ น รวมทั้ งวิท ยาลั ย ฯ ต้ อ งการทราบความพึ งพอใจ ความคิ ด เห็ น ของสถาน
ประกอบการ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ของวิท ยาลั ย ฯ ในด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้
ความสามารถ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาหลั ก สู ต รในการจัด การเรียนการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของสถาน
ประกอบการ
ควำมพยำยำม
วิทยาลั ยเทคนิ คท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้จัดทาแบบส ารวจส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้จัดทาโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน และได้ จั ด ท าเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ระดับ
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 83.80 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 86.02 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 85.3 ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตำรำงแสดงควำมพึงใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
- เชื่อมโลหะ (งานโครงสร้าง)
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- เครื่องกลไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนของสถำนประกอบกำร
และบุคคลในชุมชนที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00

ร้อยละของสถำนประกอบกำร
และบุคคลในชุมชนที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00

36
66

30
58

83.3
87.8

25
74
29
22

22
68
24
15

88
91.8
82,7
68.2

40
10
53

30
6
45

75
60
84.9

10
365

8
306

80
83.80

168
139
14
55
25
79

142
119
10
48
20
68

84.5
85.6
71
87
80
86.0

77
144
27

65
135
20

84.4
93.75
74.07

16
744
1109

12
640
946

75
86.02
85.30

จำนวนที่ตอบกลับ

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ………85.30………………
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ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสร้ า ง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
50-59.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
3) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
60-69.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
70-79.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
5) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
80 ขึ้ น ไป เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ าง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม

ผล(มี/ไม่มี)
มี
-

-

-

ร้อยละ 85.30

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1
ดีมาก
5
และมีผลตาม 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1
ดี
4
และมีผลตาม 4
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 และ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1
พอใช้
3
มีผลตาม 5
และมีผลตาม 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1
ต้องปรับปรุง
2
และมีผลตาม 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน และ
ผู้ เรี ย นทราบถึ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารทดสอบประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามเกณฑ์และเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสานักมาตรฐานการอาชีวิศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้มีการวางแผน และดาเนินการทดสอบผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละระดับให้มากที่สุด ดังนี้ งานวัดผลและประเมินผลวางแผนจัดเตรียมเครื่องมือ
และวุฒิ บัตร มีการสารวจภายในสถานศึกษาว่าเปิดสอนประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานใด รวมทั้งมีจารวน
นักเรียน นักศึกษา ที่จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้นกี่คน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมเครื่องมือ
วุฒิบัตร และอื่นๆ สาหรับผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม กาหนดวันที่ เวลา และสถานที่
ประเมิน รวมทั้งจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการประเมินไว้ก่อนล่วงหน้าพร้อมปิดประกาศผู้เข้ารับการประเมิน
ทราบ โดยใช้เวลาช่วงสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคเป็นสัปดาห์ของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษารายละเอียด
ขั้นตอน วิธีการประเมิน พร้อมประชุมชี้แจงแก่ครูผู้มีส่วนร่วมทุกคน และมอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาที่จัดให้มีการ
เมินมาตรฐานวิชาชีพ ได้สรุปเรื่องที่จะประเมิน และติดประกาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ เพื่อให้สามารถ
เตรียมตัวก่อนเข้ารับการประเมิน สาขาวิชาดาเนินการประเมินมาตรฐาน แก่นักเรียน นักศึกษาตามกาหนดเวลา ที่ได้
แจ้ งไว้ พ ร้ อ มทั้ ง สรุ ป แจ้ ง ผลการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในแต่ ล ะประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า และสาขางาน ต่ อ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถาบัน และระดับจังหวัด เมื่อสิ้นสุดการประเมิน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน…905….จากผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จานวน…929…คน คิดเป็นร้อยละ…97.41…ของผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช. 3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
- เชื่อมโลหะ (งานโครงสร้าง)
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส. 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- เครื่องกลไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร

ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
จำนวน

ร้อยละ

37
96
34
22
73

36
93
34
22
73

97.30
96.88
100.00
100.00
100.00

35
10
46

35
10
46

100.00
100.00
100.00

10
363

10
359

100.00
98.89

163
111
14
44

150
111
14
44

92.02
100.00
100.00
100.00

71

64

90.14

76
49
22

76
49
22

100.00
100.00
100.00

16
566
929

16
546
905

100.00
96.46
97.41

หมำยเหตุ จานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย
สรุป พิจารณาจากภาพรวมแล้ว ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.............97.41................
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 97.41

ดีมาก

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
ร้อยละ 70 – 79.99
ดี
ร้อยละ 60 – 69.99
พอใช้
ร้อยละ 50 – 59.99
ต้องปรับปรุง
ต่ากว่าร้อยละ 50

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

5.00

ดีมาก

5

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ควำมตระหนัก
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ท่ าหลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ ประชุ ม ชี้ แ จงให้ ส าขาวิ ช ามี ค วามเข้ าใจและตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของการทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติ ด้านอาชี ว ศึ กษา (V-NET) เพื่ อ น าไปถ่ายทอดให้ กับ ผู้ เรีย น
สาขาวิช าและฝ่ายวิชาการร่วมกัน กาหนดแนวทางในการทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ โดยจาแนกตามประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานและ
ภาพรวมของวิทยาลัย
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ฝ่ายวิชาการร่วมกับสาขาวิชา จัดผู้สอนทบทวน และสอนเสริมวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติให้กับผู้เรียน ครูที่ปรึกษาแจ้งปฏิทินการทดสอบ ให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลาที่กาหนด สาขาวิชา
ชี้แจงถึงความจาเป็น และความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ผู้เรียน
ทราบ สาขาวิชานาผู้เรียนเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สรุปรายงานผลการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ กับวิทยาลัยฯ แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติด้ านอาชี ว ศึก ษา (V-NET) ให้ กับ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษาทราบ รวบรวมคะแนนการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เพื่อหาร้อย
ละของผู้เรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาใน
ระดั บ ชั้ น ปวช. ๓ และ ปวส.๒ จ านวนทั้ งหมดที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของวิทยาลัย โดยมีจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเข้าสอบ 1,002 คน โดยมีนักเรียน
นักศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบทางการศึกษา จานวน 841 คน คิดเป็นร้อยละ 83.93 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป ประจำปีกำรศึกษำ 2558
ระดับ ปวช.
วิชำควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช. 3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
- เชื่อมโลหะ (งานโครงสร้าง)
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

จำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ
ทดสอบ

จำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขึ้นไป

ร้อยละ

37
95
36
23
82
29
12

37
95
36
23
82
29
12

30
81
24
10
79
24
12

81.08
85.26
66.66
43.47
96.34
82.75
100.00

35
10
48

35
10
48

34
8
38

97.14
80.00
79.16

10
417

10
417

10
350

100.00
83.93

ระดับ ปวส.
สมรรถนะพื้นฐำนประยุกต์/สมรรถนะเพื่อกำรเรียนรู้
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวส. 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- เครื่องกลไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

จำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ
ทดสอบ

จำนวนผู้เรียนที่มีตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ร้อยละ

164
141
45
71

164
141
45
71

138
121
40
46

84.11
85.81
88.88
64.78

76
50
22

76
50
22

68
42
20

89.47
84.00
90.90

16
585
1002

16
585
1002

16
491
841

100
83.93
83.93
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 83.93

ดีมาก

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ดีมาก
5
ร้อยละ 55 - 64.99
ดี
4
ร้อยละ 45 – 54.99
พอใช้
3
ร้อยละ 35 – 44.99
ต้องปรับปรุง
2
ต่ากว่าร้อยละ 35 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

5.00

ดีมาก

5

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอนผู้เรียนและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) กลุ่มภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด โดยจัดทาโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศมาสอนนักเรียนนักศึกษา
ภายในวิทยาลัยฯ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาฝึกทักษะการฟังพูด
อ่านและการเขีย น และโครงการเตรีย มความพร้อมเพื่ อสอบ V-Net และจัดทาตารางติว V-Net ส าหรับ นักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการสอบ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ จานวนทั้งหมด ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ ยระดับ ชาติขึ้น ไปเทียบร้อยละกับ จานวนผู้เรียน ที่ล งทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิช า
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของวิทยาลัย โดยมีจานวนนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบ 1,002 คน โดยมี
นักเรีย นนั กศึก ษาที่ ผ่ านเกณฑ์ จ ากการทดสอบทางการศึก ษา จ านวน 537 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 53.59 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช. 3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
- เชื่อมโลหะ (งานโครงสร้าง)
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส. 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- เครื่องกลไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้ำทดสอบกลุ่มวิชำ
ภำษำอังกฤษ

จำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขึ้นไป

ร้อยละ

37
95
36
23
82
29
12

37
95
36
23
82
29
12

18
47
20
6
52
15
9

48.64
49.47
55.55
26.08
63.41
51.72
75.00

35
10
48

35
10
48

31
4
27

88.57
40.00
56.25

10
417

10
417

8
237

80.00
56.83

164
141

164
141

81
73

49.39
51.77

45

45

22

48.88

71

71

30

42.25

76
50
22

76
50
22

46
24
10

60.52
48.00
45.45

16
585
1002

16
585
1002

14
300
537

87.50
51.28
53.59

สรุป พิจารณาจากภาพรวมแล้ว ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ.........53.59……....................
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 53.59

พอใช้

3

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ดีมาก
5
ร้อยละ 55 - 64.99
ดี
4
ร้อยละ 45 – 54.99
พอใช้
3
ร้อยละ 35 – 44.99
ต้องปรับปรุง
2
ต่ากว่าร้อยละ 35 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

5.00

ดีมาก

5

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

- ยกเว้นการประเมิน -

หมำยเหตุ ในกรณี ที่ส ถาบัน คุณ วุฒิ วิช าชีพยังมิได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพ และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ยังมิได้ให้การรับรองหน่วยงานอื่นใดทาหน้าที่ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ให้ยกเว้นการ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
ร้อยละ 70 - 79.99
ดี
4
ร้อยละ 60 – 69.99
พอใช้
3
ร้อยละ 50 – 59.99
ต้องปรับปรุง
2
ต่ากว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ควำมตระหนัก
วิท ยาลั ย เทคนิ คท่ าหลวงซิเมนต์ไทยอนุ ส รณ์ มี น โยบายในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ของ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร มีระบบครูที่ปรึกษาในการดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ประสานงานกับผู้ปกครองในด้านการเรียน และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติอัน
พึงประสงค์ และสามารถเรียนจนสาเร็จหลักสูตรได้
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครูและผู้เรียน เช่น โครงการประชุมผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน การจัดระบบครูที่
ปรึกษา การฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้เรียน เรื่องยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน กิจกรรมพี่สอนน้อง อาชีวะบริการ
ความปลอดภัยในการใช้รถ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค100% เพื่อส่งเสริมในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้เรียนและลด
ปัญหาการออกกลางคัน
ควำมสำเร็จ
จากผลการด าเนิ น งานดั งกล่ าว ส่ งผลให้ วิท ยาลั ย ฯ มี ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเที ย บกั บ แรกเข้ า
ระดับชั้น ปวช. จานวนแรกเข้า 635 คน สาเร็จการศึกษา 394 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ระดับ ปวส. จานวนแรกเข้า
662 คน สาเร็จการศึกษา 564 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20 ในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน
แรกเข้า 1,297 คน สาเร็จการศึกษา 958 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
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แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน/นักศึกษำทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช. รหัส 56
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ช่างยนต์/ยานยนต์
- ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล
- ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล(ทวิ)
- ช่างซ่อมบารุง/ซ่อมบารุงอุตสาหกรรม(ทวิ)
- ช่างเชื่อมโลหะ/โครงสร้าง
- ช่างไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้ากาลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมฯ/เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี/การบัญชี
- การตลาด/การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส. รหัส 57
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
- ไฟฟ้ากาลัง/เครื่องกลไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากาลัง/เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
- เทคนิคอุตฯ/ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี/การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสานักงาน
- การตลาด/การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนฯสารสนเทศ/เทคโนฯสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภำพ

34
60
30
34
20
70
29
17

72.3
61.9
60.0
65.4
41.7
79.5
61.7
34.7

ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

13
2
28

35
10
45

72.9
83.3
61.6

ดี
ดีมาก
พอใช้

24
635

14
241

10
394

41.7
62.0

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

181
139
16
28
26
82

27
12
1
4
6
18

154
127
15
24
20
64

85.1
91.4
93.8
85.7
76.9
78.0

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

83
60
23

7
12
2

76
48
21

91.6
80.0
91.3

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

24
662
1297

9
98
339

15
564
958

62.5
85.2
73.9

พอใช้
ดีมำก
ดี

แรกเข้ำ

ออกกลำงคัน

จบกำรศึกษำ

47
97
50
52
48
88
47
49

13
37
20
18
28
18
18
32

48
12
73

รวมระดับ ปวช. และปวส. แรกเข้ำ 1,297 คน จบกำรศึกษำ 958 คน
สรุป พิจารณาจากภาพรวมแล้ว ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ......73.90........

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ดี
พอใช้

พอใช้
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 73.90

ดี

4

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
ร้อยละ 70 - 79.99
ดี
4
ร้อยละ 60 – 69.99
พอใช้
3
ร้อยละ 50 – 59.99
ต้องปรับปรุง
2
ต่ากว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

4.62

ดี

4

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กาหนดนโยบายให้สาขาวิชาและงานแนะแนว ได้สร้างความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักให้ผู้สาเร็จการศึกษา รายงานผลการมีงาน การศึกษาต่อ และประกอบการอาชีพอิสระ
กลับมายังวิทยาลัย สาขาวิชาและงานแนะแนว มีหน้าที่ติดตามการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ
อิสระและการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มอบหมายครูที่ปรึกษาติดตามข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนระดับ
ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และรวบรวมสรุปรายงานผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
รายงานต่อวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อให้กับผู้เรียนที่สาเร็ จการศึกษา จัดให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาใช้ www.v-cop.net ศูนย์ข้อมูลกาลังคนเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างและผู้สาเร็จการศึกษาในการหางาน
ทาในสถานประกอบการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ได้ทราบว่านักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยฯ
สามารถเข้าทางานสถานประกอบการได้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในสถานประกอบการ
นักศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จานวน 366 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.72 ระดับ ปวส. จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 58.58 ในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส. จานวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 71.76 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
- เชื่อมโลหะ (งานโครงสร้าง)
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- เครื่องกลไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวน
ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

ผู้ได้งำนทำภำยใน
1 ปี

ผู้ประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี

ผู้ศึกษำต่อภำยใน 1 ปี

รวมผู้ได้งำนทำ ประกอบ
อำชีพและศึกษำต่อ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

31
117
14
150

1

0.67

1
2
3

3.23
1.71
2.00

30
89
11
122

69.77
76.07
78.57
81.33

31
91
11
126

100
77.78
78.57
84.00

120
432

6
7

5.00
1.62

6
12

5.00
2.77

95

107

347

79.17
80.32

366

89.17
84.72

116
114
26
52

50
57
6
13

43.10
50.00
23.08
25.00

6
3
10

5.17
2.63
19.23

4
10
3
1

3.45
8.77
11.54
1.92

60
70
9
24

51.72
61.40
34.62
46.15

39
46
14

12
33
5

30.77
71.74
35.71

1
-

2.17
-

3
11
5

7.69
23.91
35.71

15
45
10

38.46
97.83
71.43

18
425
857

10
186
193

55.56
43.76
22.52

1
21
33

5.56
4.94
3.85

5
42
389

27.78
9.88
45.39

16
249
615

88.89
58.59
71.76

สรุป พิจารณาจากภาพรวมแล้ว ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ....71.76...
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
ร้อยละ 70 - 79.99
ดี
4
ร้อยละ 71.76
ดี
4
ร้อยละ 60 – 69.99
พอใช้
3
ร้อยละ 50 – 59.99
ต้องปรับปรุง
2
ต่ากว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

คะแนนที่ได้

4.49

ดี

4

x5

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

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ จากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ เมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้มีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ เช่น การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด วิทยาลัยฯ โครง การ
ป้องกันแก้ไขยาเสพติดและเอดส์ นอกจากนักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังได้รับการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม นอกจากนั้นวิทยาลัยยังมีระบบการติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนและสร้างความตระหนักให้กับ
นักศึกษาในการส่งข้อมูลกลับ มายังวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดีและวิทยาลัยฯ ยังได้
สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการเกี่ยวกับผู้เรียนด้วย
ควำมพยำยำม
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ท่ าหลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ ได้ ป ฏิ บั ติ งานตามแผน โดยงานทวิ ภ าคี และงานแนะแนว
ดาเนินการสารวจข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา และผู้รับริการ ที่ได้งานทาในสถานประกอบการ โดยจัดส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ให้เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน จากการติดตามเก็บข้อมูล ความพึง
พอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา ปี 2558
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่
รับ ผู้ จ บการศึก ษาเข้าทางานซึ่งผลการประเมิน ความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.51 – 5.00 คิด เป็น ร้อยละ 84.63 ส่ งผลให้
สามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อ
คุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
จำนวนที่ตอบกลับ
ประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนของสถำนประกอบกำร
สถำนศึกษำและผู้รับบริกำรที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00

ร้อยละของสถำนประกอบกำร
สถำนศึกษำและผู้รับบริกำรที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00

สถำน
ประกอบกำร

สถำนศึกษำ

ผู้รับบริกำร

สถำน
ประกอบกำร

สถำนศึกษำ

ผูร้ ับบริกำร

สถำน
ประกอบกำร

สถำนศึกษำ

ผู้รับบริกำร

21
21

11
9
20

11
39
41

21
21

11
9
20

11
39
41

4.66
4.48
4.57

4.66
4.48
4.57

78.94
90.33
84.63

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ……………84.63……………
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ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามี การประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ างสร้า ง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
70-79.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ระบุ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80
ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม

ผล (มี/ไม่มี)
มี
84.63

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)
และมีผลตาม
(5)

ดีมาก

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
พอใช้
3
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)
ต้องปรับปรุง
1
เร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ 1.10 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทามีอัตราเงินเดือนขั้นต่า ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
ควำมตระหนัก
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุ ส รณ์ มีน โยบายในการติ ดตามผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ได้ งานท า ทั้ ง
ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จากทั้งสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ปฏิบัติตามแผน โดยงานทวิภ าคี งานแนะแนว สาขาวิช า
ร่วมกับครูที่ป รึกษา ดาเนิ นการสารวจและติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทา
รวมถึงอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทามีอัตราเงินเดือน
ขั้นต่า ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ระดับชั้น ปวช. จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับชั้น ปวส. จานวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ภาพรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำมีอัตรำเงินเดือนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำน
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)
- เชื่อมโลหะ (งานโครงสร้าง)
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
- เครื่องกลไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้ที่มีงำน
ทำ

จำนวนผู้มีได้งำนทำ
เงินเดือน < อัตรำ
เงินเดือนขั้นต่ำ

เงินเดือน > อัตรำ
เงินเดือนขั้นต่ำ

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้
งำนทำมีอัตรำเงินเดือนขั้นต่ำ
ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำน

5
2
-

-

5
2
-

100
100
-

2

-

2

100

9

-

9

100

50
57
6
13

-

50
57
6
13

100
100
100
100

12
33
5

-

12
33
5

100
100
100

10
186
195

-

10
186
195

100
100
100

-

ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทามีอัตราเงินเดือนขั้นต่า ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100

50
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 100

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ดีมาก
5
ดี
4
พอใช้
3
ต้องปรับปรุง
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ 1.11 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้ทางานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างานหรือเป็น
เจ้าของกิจการ (คิดย้อนหลัง 3 ปี)
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการวางแผนการติดตามและเก็บข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับการได้งานทา ทั้งระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จากทั้งสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือเจ้าของกิจการในทุกๆ ปีการศึกษา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ปฏิบัติตามแผน โดยงานทวิภ าคี งานแนะแนว สาขาวิช า
ร่วมกับครูที่ป รึกษา ดาเนิ นการสารวจและติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือเจ้าของกิจการ ในทุกๆปี การศึกษา โดยจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้สาเร็จการศึกษา
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับให้เข้าทางาน และก้าวหน้าในระดับหัวหน้างานหรือเจ้าของกิจการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนิ น งานดังกล่ าว ส่งผลให้ วิทยาลั ยฯ มี ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้
ทางานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของกิจการ (คิดย้อนหลัง 3 ปี) ระดับชั้น ปวช. คิดเป็นร้อยละ
65.56 ระดับ ชั้น ปวส. คิดเป็นร้อยละ 52.57 ภาพรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 53.35 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตำรำงแสดงร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรยอมรับให้ทำงำนและก้ำวหน้ำในระดับหัวหน้ำงำนหรือเป็น
เจ้ำของกิจกำร (คิดย้อนหลัง 3 ปี)
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้สำเร็จที่
จำนวนผู้มีได้รับกำร
ทำงำน
(ปี 2555-2557) ยอมรับให้ทำงำน

45
702
747

45
702
747

ร้อยละ

จำนวนผู้ที่
ก้ำวหน้ำ
ระดับหัวหน้ำงำน
เจ้ำของกิจกำร

ร้อยละ

ร้อยละของทั้ง
กำรยอมรับ
และก้ำวหน้ำ

100
100
100

14
36
50

31.11
5.13
6.69

65.56
52.57
53.35

ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้ทางานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของกิจการ (คิดย้อนหลัง
3 ปี) คิดเป็นร้อยละ 53.35

52
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ร้อยละ 53.35

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ร้อยละ 15 ขึ้นไป
ร้อยละ 12-15
ร้อยละ 8-11
ร้อยละ 4-7
ต่ากว่าร้อยละ 4

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ดีมาก
5
ดี
4
พอใช้
3
ต้องปรับปรุง
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

1. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการ -ดีมาก 80 ขึ้นไป
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
-ดี 70-79.99
-พอใช้ 60-69.99
-ต้องปรับปรุง 50-59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ -ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4)
คุณภาพของผู้เรียน
-พอใช้ ปฎิบัติ (1) และมีผล (3)
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ (1)
3. ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การ
-ดีมาก 80 ขึ้นไป
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
-ดี 70-79.99
-พอใช้ 60 - 69.99
-ต้องปรับปรุง 50-59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
4. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจาก -ดีมาก 65 ขึ้นไป
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
-ดี 55-64.99
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คา่
-พอใช้ 45-54.99
คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขึ้นไป
-ต้องปรับปรุง 35-44.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
5. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจาก -ดีมาก 65 ขึ้นไป
การทดสอบการศึกษาระดับชาติดา้ น
-ดี 55-64.99
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน -พอใช้ 45-54.99
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุม่ วิชา
-ต้องปรับปรุง 35-44.99
ภาษาอังกฤษ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35

ผลสัมฤทธิข์ องกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ร้อยละ 95.81
(ค่าคะแนน 5.00)

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 97.41
(ค่าคะแนน 5.00)

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 83.93
(ค่าคะแนน 5.00)

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 53.59
(ค่าคะแนน 5.00)

5 (ดีมาก)
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ตัวบ่งชี้
6. ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
7. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

เกณฑ์กำรตัดสิน

-ดีมาก 80 ขึ้นไป
-ดี 70-79.99
-พอใช้ 60-69.99
-ต้องปรับปรุง 50-59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
-ดีมาก 80 ขึ้นไป
-ดี 70-79.99
-พอใช้ 60-69.99
-ต้องปรับปรุง 50-59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
8. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา -ดีมาก 80 ขึ้นไป
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ -ดี 70-79.99
ภายใน 1 ปี
-พอใช้ 60-69.99
-ต้องปรับปรุง 50-59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
-ดีมาก ปฎิบัติ (1) และมีผล (5)
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4)
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มตี อ่
-พอใช้ ปฎิบัติ (1) และมีผล (3)
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ (1)
10. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งาน -ดีมาก 80 ขึ้นไป
ทามีอัตราเงินเดือนขั้นต่า ไม่ต่ากว่า
-ดี 70-79
มาตรฐาน*
-พอใช้ 60-69
-ต้องปรับปรุง 50-59
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
11. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้รับ
-ดีมาก 15 ขึ้นไป
การยอมรับให้ทางานและก้าวหน้าใน
-ดี 12-15
ระดับหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของ
-พอใช้ 8-11
กิจการ*
-ต้องปรับปรุง 4-7
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 4
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1

ผลสัมฤทธิข์ องกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

- ยกเว้นการประเมิน -

-

ร้อยละ 73.90
(ค่าคะแนน 4.62)

4 (ดี)

ร้อยละ 71.76
(ค่าคะแนน 4.49)

4 (ดี)

ปฎิบัติ (1) และมีผล (5)

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 100

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 53.35

5 (ดีมาก)

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้คาแนะนาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

4.80
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ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.10* ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทามีอัตราเงินเดือนขั้นต่า ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.11* ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้ทางานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างาน
หรือเป็นเจ้าของกิจการ
หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ที่มีเครื่องหมาย * เป็นมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ควำมตระหนัก
วิทยาลั ยเทคนิ คท่ าหลวงซิเมนต์ไทยอนุส รณ์ ได้กาหนดแนวทางการพั ฒ นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ โดย
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตารางสอน/
ตารางเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการเรียนของสถานศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา สมุดประเมินผล
การเรี ย น แบบรายงานและอนุ มัติผ ลการเรีย น การชี้แจงให้ เห็ นถึงความส าคัญ ของการดาเนิน งานตามโครงการ
กิจกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมตามโครงการ
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดทาโครงการสารวจความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา โครงการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในระดับรายวิชาและ
แผนการเรียน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน เพื่อการจัด
การศึกษาและรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สอนนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและแผนการเรียนรายวิชาที่ได้
พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและแผนการเรียนรู้รายวิชา
ตามที่ได้พัฒนาแล้วและนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาและแผนการสอนต่อไป และรายงานการสารวจ
ความต้องการของสถานประกอบการ มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา เช่น สถานประกอบการ มี
การลงนามความร่วมมือและมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิช าที่ส อดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนมีการปฏิบั ติตาม
ประเด็น 1-5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ประเด็นกำรพิจำรณำ
1)
2)
3)
4)
5)

สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษามีการมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ 1-4 ไม่เกิน
3 ปีไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
5
1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
1, 2, 3, 4
ประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
พอใช้
3
1, 2, 3, 4 และ 5
1, 2, 3
ปฏิบัติตามประเด็น
ต้องปรับปรุง
2
1, 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนโยบายส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ไป
ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของแผน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกาหนดการส่งแผนการเรียนรู้ไว้ในปฏิทินงานประจาปีของฝ่ายวิชาการ มีรายงาน
สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ รวมทั้งมี
การนิเทศติดตาม และประเมินการสอน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา มีการปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
6) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ แ ละปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งทุ ก
รายวิชาที่สอน
7) สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้ ส อน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
8) สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 60-69.99 ของจ านวนครูผู้ ส อน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
9) สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 70-79.99 ของจ านวนครูผู้ ส อน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
10) สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ของจ านวนครู ผู้ ส อน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
หมำยเหตุ ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

มี

ร้อยละ 100
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ดีมาก
5
มีผลตาม 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ดี
4
มีผลตาม 4
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 และมี
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
พอใช้
3
ผลตาม 5
มีผลตาม 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ต้องปรับปรุง
2
มีผลตาม 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนโยบายส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ไป
ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของแผน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้ ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศ
การจัดการเรียนสอนและครูผู้สอนจัดทาบันทึกหลังสอน รวมทั้งครูผู้สอนจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน ที่นาผลการวิจัยมาพัฒนาให้กับผู้เรียน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 ของรำยวิชำที่สอน
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน
3) สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึก
หลังการสอน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน
4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่ำหนึ่งรำยวิชำที่สอน
5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่ำหนึ่งรำยวิชำที่สอน
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)
หมำยเหตุ การที่จะได้คะแนนแต่ละข้อครูทุกคนต้องดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

มี

มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดาเนินการให้ครูทุกคนแจ้งหลักเกณ์และวิธีการวัดประเมินผล ให้
นักเรียน นักศึกษา ทราบก่อนจัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ส่ ว นร่ว มในการวัดและประเมิน ผลและน าผลจากการวัด และ
ประเมิ น ผลไปใช้ ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เรีย นที่ มุ งเน้ น สมรรถถะอาชี พ และบู รณการ คุณ ธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดาเนินการให้ครูทุกคนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล
ให้ นั กเรีย น นั กศึกษา ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนทุ ก
รายวิชาที่สอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการวัด และประเมิ น ผลทุ กรายวิช าที่ส อน และน าผลจากการวัด และประเมิ น ผลไปใช้ในการพั ฒ นาสมรรถนะ
นักเรียน-นักศึกษา ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้งานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครูทุกคน
พบว่า มีการแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้นักเรียน-นักศึกษา ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ปฏิบัติตามประเด็นครบทั้ง 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรำยวิชำที่สอน
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรำยวิชำ
ที่สอน
3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรำยวิชำที่สอน
4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรำยวิชำ
ที่สอน
5) สถานศึกษาด าเนิ น การให้ ครูทุ ก คน น าผลจากการวั ดและประเมิน ผลไปใช้ในการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีพันธกิจในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ
และชุมชน โดยการระดมทรัพยากรกัน อย่างทั่ว ถึงและต่อเนื่อง ซึ่งวิทยาลั ยได้ท าแผนการฝึ กปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการไว้ในแผนการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. เพราะการฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจระบบการทางาน การมีทักษะวิ ชาชีพ ที่ตนได้เรียนรู้มาเพื่อนาไปใช้ใน
การทางานในอนาคตและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือ
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงตามสาขางาน มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมคู่มือการฝึกและปัจฉิมนิเทศ
หลักการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการหน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียน
ร่วมกับ สถานประกอบการหน่วยงาน มีการพัฒ นาการฝึกสอนของผู้เรียนและการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปฏิบัติได้ ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

เกณฑ์กำรตัดสิน

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5)
-ดี ปฎิบัติ (1) - (4)
-พอใช้ ปฎิบัติ (1) - (3)
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)
จัดการเรียนรู้รายวิชา
-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4)
-พอใช้ ปฎิบัติ (1) และมีผล (3)
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ -ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
สอนรายวิชา
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน -ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
รายวิชา
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2

ผลสัมฤทธิข์ องกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฎิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)
5.00
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทา
แผนบริห ารจั ดการสถานศึกษา มี การพัฒ นาสถานศึกษาตามอัตลั ก ษณ์ ผู้ บ ริห ารมีภ าวะผู้ นา มีระบบฐานข้อมู ล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงิน
และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ควำมตระหนัก
วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ตระหนักถึงการที่จะกาหนดนโยบายและแผนพัฒ นาของ
สถานศึกษา เพื่อที่จะให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบในการจัดทา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงการกากับ
ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่
กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิท ยาลั ย ปฏิ บั ติ งานตามอานาจหน้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
ดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ควำมสำเร็จ
จากผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ วิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ประเด็นกำรพิจำรณำ
6) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
8) สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9) สถานศึกษาด าเนิ น การให้ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกสถานศึกษาประเมินควำมพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
10)สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 4.5
มี
5 ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริการจัดการสถานศึกษา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยการมีส่ ว นร่ ว มของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษา ผู้ เรีย น ชุม ชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความพยายามที่สร้างปริมาณและคุณภาพ โดยการทาแผน
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โดยบรรจุโ ครงการและกิจกรรมต่างๆ ไว้ในแผนให้ครบตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอศ. และ สมศ. ทั้งยังครอบคลุมตามสายการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ฝ่าย อย่าง
ชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มีการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ทุกฝ่าย แผนกวิชา จัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยพั ฒ นา
สถานศึกษาตามวิสั ย ทั ศน์ และพัน ธกิจ ของสถานศึกษา มีการรายงานผลการปฏิบั ติงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อทาการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา มีการจัดทารายงานตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
ควำมสำเร็จ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็น 1,2 ,3 ,4 และ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการจัดทาแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูแ ละบุ ค คลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ กษา ผู้ เรีย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2) สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3) สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5) สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลประเมิน

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

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

ดีมาก

คะแนนที่ได้

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)
ดีมาก
และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ
ดี
(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้กาหนดอัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เอกลักษณ์ จิตอาสา บริการ
ชุมชน ปรัชญาสร้างผู้นาทางเทคโนโลยี สร้างคนดี สู่สังคม ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการกาหนดอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยการมีส่ วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดั งกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ปฏิบัติได้ตามประเด็น 1,2 ,3 ,4 และ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
2) สถานศึ ก ษามี แผนงาน โครงการพั ฒ นาสถานศึกษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั กษณ์ ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ดีมาก
5
(4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ดี
4
และ (4)
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
พอใช้
3
(3) (4) และ (5)
(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุง
1
เร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัย เทคนิ คท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุส รณ์ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีการบังคับบัญชาบุคลากรในวิทยาลัยฯ
มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและ
จัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ
ฯ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศ วัดและประเมินผล และมีการวางแผนบริหารงานบุคคล
มีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สั งกั ด มี ก ารจั ด ประชุ ม ผู้ ป กครอง สถานประกอบการ คณะกรรมการต่ างๆ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
อาชีวศึกษาทุกภาคเรียน จั ดโครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ชุมชน อบต. จังหวัด อศจ. เป็นต้น นอกจากนี้ยังพัฒนาการศึกษา พัฒนาบริหาร
จัดการบุคลากร พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

ผล(มี/ไม่มี)

1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2
ครั้ง
3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ป กครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4) สถานศึ กษามี การน าความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการสถานศึก ษาหรือ วิ ท ยาลั ย ครูและ
บุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ป กครอง รวมทั้ งผู้ ที่ มี ส่ว นเกี่ย วข้องไปใช้ในการพั ฒ นา
สถานศึกษา
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

มี
2 ครั้ง
2 ครั้ง
มี
ค่าเฉลี่ย 4.5
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านระบบเครือข่าย เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ วิทยาลัย
ได้มีการพัฒ นา ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายของวิทยาลัย เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่าง
สม่าเสมอ ผ่านสายนาสัญญาณ และไร้สายครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยาลัยฯ อีกด้านคือการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยดาเนินการจัดทาเว็บไซต์วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน
และประชาสัมพันธ์การดาเนิ น งาน กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัด ด้านสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ ในหมวดข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน แผนการเรียน การ
ตรวจสอบผลการเรียน เป็นต้น สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้นามาใช้ในการดาเนินงานของ
วิทยาลัยประกอบไปด้วย ระบบ ศธ.02 (STD2011) เป็นระบบการจัดการข้อมูลนักเรียนนักศึกษา โดยวิทยาลัยฯ ได้
นามาใช้ในงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ระบบ Express Accounting ในการจั ด การด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2007) ซึ่งมี
ระบบย่อย ๆ ที่วิทยาลัยเลือกใช้เพื่อช่วยในการดาเนินงานของวิทยาลัยคือ ระบบงานบุคลากร (RPMS2007) ระบบ
บริ ห ารจั ด การนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา (RSMS2007) และระบบงานสารบรรณ (RSLB2007) ซึ่ ง ระบบบริ ห ารจั ด การ
อาชี ว ศึ ก ษา (RMS2007) นี้ ได้ น าเข้ าข้ อ มู ล จากระบบ ศธ.02 (STD2011) สามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล ได้ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิน เทอร์เน็ ต ซึ่งในทุกพื้ น ที่ ในวิทยาลั ย ฯ มีการกระจายสั ญ ญาณอินเทอร์เน็ตทั้ งผ่ านสายน าสั ญ ญาณและไร้ส าย
ครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัยฯ สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล วิทยาลัยได้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯจึงมีการสารวจความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ทุกปีการศึกษา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้จัดทาเว็บไซต์วิทยาลัยเพื่อเป็นการนาเสนอข้อมูลพื้นฐานต่าง
ๆ ประชาสั มพัน ธ์เกี่ย วกับ การดาเนิน งาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อย่า งต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และค้น หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน
เศรษ ฐกิ จ สั ง คม เว็ บ ไซต์ ข องวิ ท ยาลั ย ได้ ท าการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เข้ า กั บ เว็ บ ไซต์ ข องจั ง ห วั ด สระบุ รี
www.saraburi.go.th ข้อมูลด้านสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา บุคลากร งบประมาณ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ วิทยาลัยฯ ได้นาข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ซึ่งอยู่ในหมวดข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข้อมูลตารางเรียน รายชื่อนักศึกษา ข้อมูลแผนกการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน ได้นาเสนอไว้ในส่วนของข้อมูล
การศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
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ควำมสำเร็จ
- มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนครบถ้วน
- มีการปรับปรุงพัฒ นาเว็บไซต์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการรายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลัยทุก
เดือน
- เปลี่ยนระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบ RMS2007 เป็น RMS2012
- เปลี่ ย นระบบการยื น ยั น ตั ว ตนเพื่ อ ใช้ ในการใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ของวิ ท ยาลั ย จาก RNET2007 เป็ น
RNET2012
- ดูแลจัดทาระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้สม่าเสมอ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล
2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี

3) สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

มี
(ค่าเฉลี่ย 3.93)

รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

5 ข้อ

มี
มี

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ยงที่
สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่ว
สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครองมีการประเมินผลและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและมีผลทาให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดลง
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่
สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่ว
สุ ม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา ผู้ เรี ย นและผู้ ป กครอง มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนิน งานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริห ารความเสี่ยงมีการ
ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญ
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการ โครงการ
4) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)

มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
(3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดี
4
(3) และ (4)
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
พอใช้
3
(3) (4) และ (5)
และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุง
2
และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ์ ได้จัดระบบการดูแลโดยการปฐมนิเทศให้กับผู้เรียน และมีคาสั่ง
แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ ครูผู้สอนปฏิบั ติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาตามชั้น กลุ่ม สาขาวิชา และพบปะให้คาแนะนา
นักเรียน นักศึกษา พร้อมดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน นักศึกษา
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มี จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้ กับผู้เรี ยน มีคาสั่งแต่งตั้งครูที่
ปรึกษา มีครูที่ป รึกษาพบปะผู้ เรียนตามแผนที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ เช่น พบหน้าเสาธง ชั่วโมงโฮมรูม ฯ มีครูที่
ปรึกษาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดเรียน หรือกลุ่มเสี่ยงโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา มีจัดทาประวัติผู้เรียน
มีระบบเครือข่ายผู้ป กครอง เพื่อร่วมกัน ดูแลและแก้ปัญ หาให้กับผู้ เรียน กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ครูที่ปรึกษาจัดทา
รายงานผลการจัดกิจกรรม Home Room ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หาทางแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา
อยู่ ในกลุ่ มเสี่ ยง มีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรีย น มีระบบดูแลผู้ เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติได้ตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2) สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง
3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ เรียนอย่างน้อย ร้อย
ละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
1 ครั้ง/สัปดาห์
มี
ร้อยละ 100
มี
5 ข้อ

79
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

80
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กาหนดนโยบายให้จัดระบบดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิ บัติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริการ และสนับ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินงาน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิ บัติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ครูและผู้เรียน ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ โรงฝึกงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความสะอาด สวยงามตลอดไป โดยจัด
ตาราง หน้าที่ให้ผู้เรียนดูแลทาความสะอาดพื้นที่ บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา การใช้อาคารสถานที่ และห้องสานักงาน มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติได้ตาม
ประเด็น 5 ข้อ และประเด็นที่ 4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.00 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพ แวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึ กษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรีย น ห้ องปฏิบั ติ การ โรงฝึ กงาน ศูน ย์ วิท ย
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5) สถานศึกษามีการนาผลการปรับปรุง การบริหารจัดการ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 4.00
มี
5 ข้อ

81
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ

ดีมาก

คะแนนที่ได้

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ข้อ
ดีมาก
ข้อ
ดี
ข้อ
พอใช้
ข้อ
ต้องปรับปรุง
ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ควำมตระหนัก
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ท่ า หลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ ได้ ด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงงาน ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดหา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดาเนินการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ตามแผนงาน
โครงการ ให้ เพี ยงพอต่อการสนั บ สนุ น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกสาขาวิช า ทุกระดับชั้น ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน ครูและบุคลากรสนับสนุน มีการประเมินความพอใจในการจัดหาในทุกด้าน
ควำมสำเร็จ
จากผลการด าเนิ น งานดั งกล่ าว ส่ งผลให้ วิท ยาลั ย ฯ มี ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริห ารจั ด การวั ส ดุ อุป กรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ และประเด็นที่ 4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.10 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

ผล(มี/ไม่มี)

1) สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการ การจั ด หา การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
คอมพิวเตอร์
2) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 4.10
มี
5 ข้อ

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

83
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ด้านวิชาการ หรือวิช าชีพ และจรรยาบรรณวิช าชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ มี
โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลาการทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ มีการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เหมาะสม ส่ งเสริม และสนับสนุนให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิ คท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยว
ของ และด้านอื่น ๆ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น การศึกษาดูงานการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การพัฒนาตนเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษาทุน
วิจัย หรืองานสร้างสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4) สถานศึ กษาด าเนิ นการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ร้อยละ
82.96
10.37

25.93
100
27.40
5 ข้อ

84
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

85
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัย เทคนิ คท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดาเนินการบริ หารการเงินและงบประมาณสอดคล้ องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อสาหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นจนเกิดทักษะชานาญในวิชาชีพ ส่วน
ในการบริหารวิชาการและวิชาชีพนั้น วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้มีการจัดการในการเรียนการสอน
โดยจัดหาครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น ได้มีการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล ทาง Internet การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ค รูและผู้ เรียนได้มีการจัด ทาดาเนิน การจัดประกวดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมปลูกจิตสานึกโดยเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
และพลโลก ได้แก่ โครงการคุณธรรมนาความรู้
ควำมพยำยำม
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ท่ าหลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยจั ด สรร
งบประมาณตามแผนงาน โครงการ และจั ดสรรงบประมาณให้ กับ สาขาวิช า สาขาวิชาดาเนินการจัดซื้อวัส ดุและ
อุป กรณ์ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง มีสรุปการ
บริหารการเงินและงบประมาณ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

86
ผล(มี/ไม่มี)

ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
3) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึ ก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4) สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละผู้ เรี ย นจั ด ท าและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้ านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของงบดาเนินการ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

มี
มี
มี
มี

มี
5 ข้อ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

87
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้ความสาคัญในการดาเนินการจัดทาแผนงานระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ จัดให้ เชิญผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นมาใช้ความรู้พัฒนาผู้เรียน สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯ จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และมีแผนจัดความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน
ควำมพยำยำม
วิท ยาลั ย เทคนิ คท่ าหลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ มี แผนงาน โครงการในการระดมทรัพ ยากรในการจั ดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ได้สนับสนุนให้สาขางาน มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีจานวนสถานประกอบการที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การอาชีว ศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนิ น งานดังกล่ าว ส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีระดับคุณ ภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนสาขางานที่เปิดสอน
3) สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในประเทศและ หรื อ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
ร้อยละ 90
มี
มี
มี
5 ข้อ

88
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

89
ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ระดับคุณภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ดาเนินการจัดทาเว็ บไซต์วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งในทุกพื้นที่ในวิทยาลัยฯ มีการกระจายสัญ ญาณอินเทอร์เน็ตทั้งผ่านสายนาสัญญาณ
และไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัยฯ สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้จัดทาเว็บไซต์วิทยาลัยเพื่อเป็นการนาเสนอข้อมูลพื้นฐานต่าง
ๆ ประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน และกิ จ กรรมต่ าง ๆ ของวิท ยาลั ย ฯ และผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมใน
สถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปฏิบัติได้ ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการวางแผนการดาเนินงาน
2) สถานศึกษาใช้วิธีการดาเนินงานที่หลากหลายและน่าสนใจ
3) สถานศึกษามีการเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) สถานศึกษามีผลงานปรากฏชัดเจน
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.14 ระดับคุณภาพในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานการ
ใช้แผนปฏิบัติการประจาปี
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุส รณ์ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในการกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการใช้แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
และรายงานการติดตามการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินการงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็นที่ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและพัฒนางานแต่ไม่มีแผนการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางาน และผู้รับผิดชอบต่างฝ่ายต่างทา
2) สถานศึกษามี แผนการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒ นางานที่

ชัดเจน มีคณะทางานรับผิดชอบ แต่ไม่ได้ทาตามแผน
3) สถานศึกษามีแผนการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒ นางานที่
ชัดเจน มีคณะทางานรับผิดชอบ และทาตามแผนได้บ้าง
4) สถานศึกษามีแผนการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒ นางานที่
ชัดเจน มีคณะทางานรับผิดชอบ และปฏิบัติได้ค่อนข้างสม่าเสมอ
5) สถานศึกษามีแผนการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒ นางานที่
ชัดเจน มีคณะทางานรับผิดชอบ และปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดีมาก
5
พิจารณาข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดี
4
พิจารณาข้อ 4
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พอใช้
3
ประเด็นการ
ดีมาก
5
พิจารณาข้อ 3
พิจารณาข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ต้องปรับปรุง
2
พิจารณาข้อ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
พิจารณาข้อ 1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.15 ระดับคุณภาพในการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นที่ผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มุ้งเน้นที่ผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน โดยมีการ
จั ด สรรงบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และเป้ า หมายของทางวิ ท ยาลั ย ฯ โดยมี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปฎิบัติการ มีการรายงานการประชุมในการประชุมการจัดทาแผน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของทาง
วิทยาลัยฯ อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยระบุแหล่งที่มาของงบประมาณอย่างชัดเจน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็นที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1)
2)
3)
4)

ผล(มี/ไม่มี)

สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
สถานศึกษาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจน
สถานศึกษามีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษากาหนดนโยบายการใช้เงินในสัดส่วนที่เหมาะสม (รวมถึงงบประมาณ
เพื่อการวิจัยด้วย)
5) สถานศึกษาคานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับ

มี
มี
มี

รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

5 ข้อ

มี
มี

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.16 ระดับคุณภาพในการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน และจัดทาบันทึกรายงานผลการ
จัดสรรงบประมาณประจ าเดือนเสนอแก่ทางวิท ยาลั ย ฯ รวมถึงการติดตามการด าเนิน โครงการของแต่ล ะงานที่
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานรับผิดชอบในการกากับติดตาม
และประเมินผลในการใช้งบประมาณ และดาเนินงานกากับติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
มีการสรุปรายงานผลการกากับติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็นข้อที่ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1) สถานศึ ก ษาไม่ มี แ ผนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ ง บประมาณ ใช้
งบประมาณอย่างไม่ประหยัด
2) สถานศึ ก ษาไม่ มี แ ผนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ ง บประมาณ แต่ ใช้
งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
3) สถานศึ ก ษามี แ ผนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ ง บประมาณ การใช้
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน
4) สถานศึกษามีแผนการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณสม่าเสมอ การใช้
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน
5) สถานศึกษามีแผนการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณสม่าเสมอ การใช้
งบประมาณทั้งหมดเป็นไปตามแผน

ผล(มี/ไม่มี)

มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดีมาก
5
พิจารณาข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดี
4
พิจารณาข้อ 4
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พอใช้
3
ประเด็นการ
ดีมาก
5
พิจารณาข้อ 3
พิจารณาข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ต้องปรับปรุง
2
พิจารณาข้อ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
พิจารณาข้อ 1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.17 ระดับคุณภาพในการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้แก่วิทยาลัยฯ เป็นประจา
สม่าเสมอทุกเดือน เพื่อการดาเนินงานเป็นไปตามระบบในการปฏิบัติงาน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรายงานการใช้งบประมาณ มี
การกากับติดตามการใช้งบประมาณ และมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาข้อ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1) สถานศึ ก ษามี ก ารสรุ ป ผลการใช้ ง บประมาณในบางเรื่ อ ง ข้ อ มู ล การใช้
งบประมาณมี ค วามคลาดเคลื่ อ นหลายแห่ ง และขาดระบบเชื่ อ มโยงการ
รายงานที่เหมาะสม
2) สถานศึ ก ษามี ก ารสรุ ป ผลการใช้ งบประมาณตามความเป็ น จริ ง แต่ ไม่ เป็ น
ปัจจุบัน และยังขาดระบบเชื่อมโยงการรายงานที่เหมาะสม
3) สถานศึกษามีการสรุปผลการใช้งบประมาณตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน แต่
ยังขาดระบบเชื่อมโยงการรายงานที่เหมาะสม
4) สถานศึกษามีระบบเชื่อมโยงและรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็น
จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
5) สถานศึกษามีระบบเชื่อมโยงและรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็น
จริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ผล(มี/ไม่มี)
มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดีมาก
5
พิจารณาข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดี
4
พิจารณาข้อ 4
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พอใช้
3
ประเด็นการ
ดีมาก
5
พิจารณาข้อ 3
พิจารณาข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ต้องปรับปรุง
2
พิจารณาข้อ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
พิจารณาข้อ 1

97
ตัวบ่งชี้ที่ 3.18 ระดับคุณภาพในการบริการ/สวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเหมาะสมและทั่วถึง
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
เช่น การจัดบ้านพัก การตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการกู้ยืม การศึกษาดูงาน และมุมพักผ่อนต่างๆ
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการจัดทาห้ องทางาน/มุมพักผ่อน/แหล่งค้นคว้าให้บุคลากร
ตามความเหมาะสมและทั่วถึง มีการจัดสวัสดิการ/การศึกษาดูงานให้บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง และมีการ
สารวจความพึงพอใจขอครูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1) สถานศึ กษามี ก ารจั ด บริ ก าร/สวัส ดิ ก ารต่าง ๆ เช่น ห้ อ งพั ก ครู มุ ม พั ก ผ่ อน แหล่ ง
ค้นคว้า การศึกษา ดูงาน ทุนส่งเสริมการวิจัยและการพัฒ นาวิชาชีพ เป็นต้น จัดได้
หลากหลายเหมาะสมกับสภาวะการณ์ และทั่วถึง บุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้รับ
ความพึงพอใจ
2) สถานศึ กษามี ก ารจั ด บริ ก าร/สวัส ดิ ก ารต่าง ๆ เช่น ห้ อ งพั ก ครู มุ ม พั ก ผ่ อน แหล่ ง
ค้นคว้า การศึกษา ดูงาน ทุนส่งเสริมการวิจัยและการพัฒ นาวิชาชีพ เป็นต้น จัดได้
หลากหลายเหมาะสมกับสภาวะการณ์ และทั่วถึง บุคลากร ร้อยละ 70-79 ได้รับความ
พึงพอใจ
3) สถานศึกษามีการจัดบริการ/สวัสดิการต่าง ๆ โดยจัดให้หลายรูปแบบ เหมาะสมกับ
ศักยภาพของสถานศึกษาบุคลากร ร้อยละ 60-69 ได้รับความพึงพอใจ
4) สถานศึกษามีการจัดบริการ/สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรได้พอสมควรบุคลากรร้อย
ละ 50-59 ได้รับความพึงพอใจ
5) สถานศึกษามีการจัดบริการ/สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรได้ไม่มากนัก บุคลากร
น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับความพึงพอใจ

ผล(มี/ไม่มี)

มี

-

-
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ปฏิบัติตามประเด็นการ
ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณาข้อ 1

ดีมาก

5

พิจารณาข้อ 1
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาข้อ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาข้อ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาข้อ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาข้อ 5

ค่ำคะแนน
5

ดี

4

พอใช้

3

ต้องปรับปรุง

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

2. ระดับคุณภาพในการจัดทา

แผนการจัดการสถานศึกษา

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ์

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน

และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา

เกณฑ์กำรตัดสิน
-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
-ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
-ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
-ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิข์ องกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ของสถานศึกษา
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
6. ระดับคุณภาพในการบริหารความ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
-ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
เสี่ยง
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิข์ องกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

5. ระดับคุณภาพในการบริหาร

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ข้อมูลผู้เรียน
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรง
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
คอมพิวเตอร์
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
10.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
และบุคลากรทางการศึกษา
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
11.ระดับคุณภาพในการบริหาร
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
การเงินและงบประมาณ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ -พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต่างประเทศ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
13. ระดับคุณภาพในการเผยแพร่
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมใน
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
สถานศึกษา และผลการพัฒนา
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
คุณภาพของสถานศึกษา*
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 5
14. ระดับคุณภาพในการกากับ
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 4
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 3
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง*
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 2
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1
-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
15.ระดับคุณภาพในการจัดสรร
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
งบประมาณมุ่งเน้นที่ผลงาน ตาม
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน*
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ข้อ
16.ระดับคุณภาพในการติดตาม และ -ดีมาก ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 5
ประเมินผลการใช้งบประมาณอย่าง -ดี ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 4
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 3
สม่าเสมอ*
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 2
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1
17.ระดับคุณภาพในการรายงานผล -ดีมาก ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 5
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 4
การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 3
และตรวจสอบได้*
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 2
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1
-ดีมาก ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 1
18.ระดับคุณภาพในการบริการ/
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 2
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 3
เหมาะสมและทั่วถึง*
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติ ามประเด็นข้อ 4
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 5
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3

ผลสัมฤทธิข์ องกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 5

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 5

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 5

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1

5 (ดีมาก)

12. ระดับคุณภาพในการระดม

5.00
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จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบข้อมูลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ 3.13* ระดับคุณภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.14* ระดับคุณภาพในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 3.15* ระดับคุณภาพในการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นที่ผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
ตัวบ่งชี้ 3.16* ระดับคุณภาพในการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ 3.17* ระดับคุณภาพในการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ 3.18* ระดับคุณภาพในการบริการ/สวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเหมาะสมและทั่วถึง
หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ที่มีเครื่องหมาย * เป็นมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ตระหนักถึงคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
วิชาชีพ โดยมีนโยบายให้บรรจุโครงการการให้บริการวิชาการวิชาชีพไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อ
มุ่งหวังให้บริการวิชาการและวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันและ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อแสดงศักยภาพของการเรียนวิชาชีพ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
โดยให้ผู้ปกครอง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในภาคครัวเรือน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน มีการดาเนินการตามโครงการ เช่น โครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติ 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2) สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ทุ ก สำขำงำนด าเนิ น งานไม่ น้ อ ยกว่ า 2 โครงการ
กิจกรรม ต่อปี
3) สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
2 กิจกรรม
ร้อยละ 70
มี
4 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4
เกณฑ์กำรตัดสิน
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฎิบัติ 4 ข้อ

4 (ดี)

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี

4.00
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตลอดจนมี
การเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้กาหนดนโยบายสนับสนุนผู้เรียน สร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและโครงงานฯ จัดให้มีการประกวด แสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งนาไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งให้ผู้เรียนระดับ ปวช.3 จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ 3 คนต่อ 1 ชิ้น และระดับ ปวส.2 จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น รวมทั้งมีเผยแพร่ผลงานผู้เรียน และส่งเสริมการเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด /
ระดับภาค / ระดับประเทศ
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยให้ครูผู้สอนบูรณาการผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและโครงงานในรายวิชาที่จัดการเรี ยนการสอน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งระดับชั้น ปวช.3
จานวน 3 คนต่อ 1ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คนต่อ 1 ชิ้น มีการนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานนาไปเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การนาเสนอผลงานทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เป็น
ต้น มีการจัดมหกรรมการจัดแสดงและประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ส่ว นนวัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ฯ ชิ้น ใดที่ช นะเลิ ศนาไปประกวดระดับภาคและระดับ ชาติต่อไป และงานวิจัยพั ฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวบรวมและสรุปผลการดาเนินการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิ ษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของ
ผู้เรียนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ควำมสำเร็จ
จากการด าเนิ น งานดั งกล่ าวข้ างต้ น ส่ งผลให้ วิท ยาลั ยฯ มี ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริห ารจั ด การโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้ เรียน ระดับชั้นปวช.3 จานวนผู้ เรียน 419 คน ได้ผลงาน 140 ชิ้ น
ระดับ ชั้น ปวส.2 จานวนผู้เรียน 595 คน ได้ผลงาน 298 ชิ้น มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

ผล(มี/ไม่มี)

1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับปวส.2 จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3) สถานศึ ก ษาได้ จั ด ประกวดและได้ น าโครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรือ
งานวิ จั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้ ง หมด ไปใช้ ป ระโยชน์ ใน
สถานศึกษา
4) สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5) สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

มี
มี
ปวช.3 = 140 ชิ้น
ปวส.2 = 298 ชิ้น
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
5 ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้กาหนดนโยบายสนับสนุนให้ครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและโครงงาน ฯ จัดให้มีการประกวด แสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งนาไปใช้
ประโยชน์
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้ผู้สอนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
และโครงงาน ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน โดยพิจารณาครอบคลุมถึงวิธีการดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการตามความเหมาะสม คุ้มค่า ความ
เป็นไปได้และประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมทั้งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น
การจั ด นิ ท รรศการ การน าเสนอผลงานทางอิ น เทอร์ เน็ ต ฯลฯ เป็ น ต้ น มี ก ารจั ด แสดงและประกวดนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ครู และงานวิจัยพัฒ นานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวบรวมและสรุปผลการดาเนินการจัดทา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของผู้สอนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ควำมสำเร็จ
จากการดาเนิ น งานดังกล่ าวข้ างต้ น ส่ งผลให้ วิทยาลั ยฯ มี ระดับ คุณ ภาพในการบริห ารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู โดยจานวนครูผู้สอน 84 คน ได้ผลงาน 84 ชิ้น มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ
ซึง่ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4) สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย งานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5) สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้ง หมดนาไปใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน

เกณฑ์กำรตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
หรืองานวิจัยของครู
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5
5.00
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ให้คาแนะนาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น พระประมุ ข ทะนุ บ ารุงศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กาหนดนโยบายให้สาขาวิชา องค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้กับครูและผู้เรียนทุก
สาขาวิชา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้สาขาวิชา องค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อ
พั ฒ นาผู้ เรี ย นด้ า นการปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ า นการรัก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมตามที่
กาหนดไว้ตามแผนงานโครงการ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ
ควำมสำเร็จ
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

ผล(มี/ไม่มี)

1) สถานศึ ก ษามี จ านวนโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ตริ ย์ ส่ งเสริม การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์เป็ น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โครงการ กิจกรรม
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้าน
การรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิ จกรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ านการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริย์ ส่ งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โครงการ กิจกรรม
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เกี่ ย วข้ อ งภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

9 โครงการ/กิจกรรม

มี

มี

มี

มี
5 ข้อ

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กาหนดนโยบายให้สาขาวิชา องค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับครูและผู้เรียนทุกสาขาวิชา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้สาขาวิชา องค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ตามแผนงาน
โครงการ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึ งพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่ อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
5 กิจกรรม
มี
มี
มี

มี
5 ข้อ

111
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

112
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กาหนดนโยบายให้สาขาวิชา องค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้กับครูและผู้เรียนทุกแผนกวิชา
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้สาขาวิชาต่างๆ องค์การนักวิชาชีพฯ และชมรมวิชาชีพ จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการกี ฬาและนันทนาการ มีการดาเนินการจัดกิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ตามแผนงาน
โครงการ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ
ควำมสำเร็จ
จากการดาเนิ น งานดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ วิท ยาลั ยฯ มีระดับคุณ ภาพในการส่ งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ

ผล(มี/ไม่มี)

1) สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3) สถานศึ กษาด าเนิ น การให้ ครูและบุ คลากรทุ กฝ่ า ยในสถานศึ กษา ทุ กคนเข้า ร่วมโครงการ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
4) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม ด้ า นการกี ฬ าและ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผล ไปปรับปรุ งการ
บริหารจัดการ
5) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
ภาพลักษณ์ ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ประเด็น
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

5 กิจกรรม
มี
มี
มี

มี
5 ข้อ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

113
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมและการดาเนินงานโดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการให้ ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2) สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการ การบริ หารจั ด การสถานศึกษาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51-5.00
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี

มี
5 ข้อ

114
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตาม
ประเด็น
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1

115
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ระดับคุณภาพการจัดบริการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิต การเรียน และบุคลิกภาพ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้จัดคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่
ปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา สาหรับการดูแลให้คาแนะนา ปรึกษาด้านสุขภาพ การเรียน และบุคลิกภาพ และมี
การกาหนดแผนงานการปฏิบัติงานชัดเจน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ให้ปฏิบัติงาน เช่น ปฏิทินงาน การ
จัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน และครูที่ปรึกษา ดูแล แนะนา และให้คาปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาใน
ด้านสุขภาพจิต ด้านการเรียน และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดี ผลการเรียนดีขึ้น
ช่วยลดปัญหาการออกกลางคัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียนลดลงและทาให้บุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษาดีขึ้น ซึ่ง
ปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณาข้อ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการจัดทาแผนงานไม่ชัดเจน นักเรียน นักศึกษาได้รับประโยชน์จาก
การให้บริการน้อยมาก
2) สถานศึกษามีคณะทางานรับผิดชอบและจัดทาแผนงานรายปี นักเรียน นักศึกษา
เพียงบางกลุ่มได้รับประโยชน์ และพึงพอใจการให้บริการ
3) สถานศึกษามีคณะทางานรับผิดชอบและจัดทาแผนงานรายปี จัดบริการแนะแนว
ด้านใดด้านหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา มีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาพอประมาณนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจการให้บริการ
4) สถานศึกษามีคณะทางานรับผิดชอบ และจัดทาแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปั จจุบัน จัดบริการแนะแนวด้านใดด้านหนึ่ ง มี การจั ด
กิจกรรมได้น่าสนใจให้ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาได้ทั่วถึง มีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาเพียงพอ นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจการให้บริการ
5) สถานศึกษามีคณะทางานรับผิดชอบ และจัดทาแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดกิจกรรมได้น่าสนใจให้ประโยชน์แก่นักเรียน
นักศึกษาครอบคลุมทั่วถึง มีสารสนเทศเพียงพอ นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจ
การให้บริการ

ผล(มี/ไม่มี)
-

-

มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ปฏิบัติตาม
ประเด็นการ
พิจารณาข้อ 5

ดีมาก

ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง

จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง

จิตสานึกด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง

จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 5
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 4
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 3
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 2
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1
เร่งด่วน

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ข้อ
-ดี ปฎิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฎิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ 1 ข้อ

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ผลกำรประเมิน

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฎิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

5. ระดับคุณภาพการจัดบริการให้
คาปรึกษาด้านสุขภาพจิต การเรียน
และบุคลิกภาพ*

-ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา
ข้อ 5
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 4
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา
ข้อ 3
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาข้อ 2
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาข้อ 1

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาข้อ 5

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6
(หมายเหตุชี้แจ้ง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้คาแนะนาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

5 (ดีมาก)

5.00

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ 6.5* ระดับคุณภาพการจัดบริการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิต การเรียน และบุคลิกภาพ
หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ที่มีเครื่องหมาย * เป็นมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และ
นาผลการประเมินการใช้ในการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ควำมตระหนัก
วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และมีนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินต่างๆ มาจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ซึ่งดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมชี้แจงนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ
เพื่อให้มีแนวทางในการดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งหมด 8
มาตรฐาน 54 ตัว บ่ งชี้ (รองรับ การประกัน คุณ ภาพภายใน และการประเมิน สถานศึกษารางวัล พระราชทาน) ได้
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับสถานศึกษา มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ควำมสำเร็จ
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มี
ผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

ผล(มี/ไม่มี)

1) สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน
ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคชน
2) สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจั ด ให้ มี ก าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4) สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

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

ดีมาก

5

เงื่อนไข

มี
มี
มี
มี
มี

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ

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

ดีมาก

ค่ำคะแนน
5

ดี

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

3
2
1

120
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์
เพื่ อพั ฒ นาสถานศึกษา และแผนปฏิบั ติการประจาปี ทุกปี การศึกษา เพื่ อเป็ นการวางแผนในการดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และ
มีการดาเนินงานที่มีคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิ คท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทาเล่ ม
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยฯและรายงานผลต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธรณชนใน www.tl.ac.th
มีตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมิน การประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ระยะเวลาจานวน 3 ปี มีการจัดทาโครงการต่างๆ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี มีการ
รายงานผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ และนาผลการดาเนินงานแต่ละโครงการมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อตอบสนองตัว
บ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานให้ดีขึ้น
ควำมสำเร็จ
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1-2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1-3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1-5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.1-6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1
รวม

ดีมำก
6
5
12
2
4
1
30

ดี
2
1
3

ระดับคุณภำพ
พอใช้ ต้องปรับปรุง
-

หมำยเหตุ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
-

ยกเว้น 1.6
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลประเมิน

30 ตัวบ่งชี้

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ดี

ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพใน

2. ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

4

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มตี ัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 33 ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภำพ
ดีมาก

ค่ำคะแนน

ดี

18 – 23 ตัวบ่งชี้

พอใช้

12 – 17 ตัวบ่งชี้

ต้องปรับปรุง

ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

4
3
2
1

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7
เกณฑ์กำรตัดสิน
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5)
-ดี ปฎิบัติ (1) - (4)
-พอใช้ ปฎิบัติ (1) - (3)
-ต้องปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฎิบัติ (1)
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
-ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ไดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
-ดี 24-33 ตัวบ่งชี้
-พอใช้ 18-23 ตัวบ่งชี้
-ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี้
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้

5

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฎิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

30 ตัวบ่งชี้

4 (ดี)

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7
(หมายเหตุชี้แจ้ง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้คาแนะนาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพใน
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ไม่มี

4.50
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มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการ
จัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของวิทยาลัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการติดตามตรวจสอบ รายงานผลและประเมินผลการดาเนินงาน
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 6 วิชา มีผู้เรียนทั้งหมด 365 คน มีการปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนการพั ฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของสถานศึกษา โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจาปี ที่ส อดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยกำรมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ
3. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
4. สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และเสนอข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การ
ปรับปรุง
5. สถานศึกษามี การจั ด ท ารายงานตามแผนการฝึ กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
ประจาปี
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)

มี

มี
มี
มี
มี
5 ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
(3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดี
4
(3) และ (4)
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
พอใช้
3
(3) (4) และ (5)
และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุง
2
และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดาเนินแนวทางการใช้และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา โดยร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการ ทาให้วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ
ควำมพยำยำม
วิทยาลั ย เทคนิ คท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุส รณ์ มีการสารวจความต้องการในการพั ฒ นาหลั กสูตร และเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการของชุ ม ชน และผู้ ส นใจทั่ ว ไป มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ร่ว มกั บ ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ผู้สอนนาหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินหลักสูตร และมี
การรายงานการประเมินผล และนาหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ควำมสำเร็จ
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5) สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน
2 ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
(3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดี
4
(3) และ (4)
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
พอใช้
3
(3) (4) และ (5)
และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุง
2
และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนโยบายส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่ าของ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
กาหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปีของฝ่ายวิชาการ มีการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน มีการการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา มีการปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. สถานศึก ษาด าเนิ น การให้ ค รูผู้ ส อนหลั ก สู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น จัด ท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชี พ และบู ร ณาการคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม และคุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามี ครูผู้สอนหลักสู ตรวิช าชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ
50-59.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามี ครูผู้สอนหลักสู ตรวิช าชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ
60-69.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามี ครูผู้สอนหลักสู ตรวิช าชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ
70-79.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80
ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา

ผล(มี/ไม่มี)

มี

มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ดีมาก
5
มีผลตาม 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ดี
4
มีผลตาม 4
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 และมี
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
พอใช้
3
ผลตาม 5
มีผลตาม 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ต้องปรับปรุง
2
มีผลตาม 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนโยบายส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
การจั ดท าแผนการจั ดการเรีย นรู้ ด้ว ยเทคนิ ควิธีการสอนที่ห ลากหลาย ที่ มุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพ แบบบู รณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปในการจัดการเรียน
การสอน เมื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดฝึกอบรม ใช้การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการนาผล
จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษาดาเนิน การให้ครูผู้ส อนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นจั ดการฝึ กอบรมหลั กสูต ร
วิช าชี พ ระยะสั้ น รายวิ ช าตามแผนการจั ด การเรีย นรู้รายวิ ช าด้ ว ยเทคนิ ควิ ธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
3) สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น มี ก ารก าหนด และแจ้ ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการวัด และประเมิน ผลให้ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
5) สถานศึ กษาด าเนิ น การให้ ค รูผู้ ส อนหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น น าผลจากการวั ด และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)

มี

มี
มี
มี

มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสิน
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ข้อ
ดีมาก
5
ข้อ
ดี
4
ข้อ
พอใช้
3
ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ข้อ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนโยบายในการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภั ณ ฑ์ บุ คคลฯ จากแหล่ งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และจัดหาภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น ผู้ เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรม
ควำมพยำยำม
วิท ยาลั ย เทคนิ คท่ าหลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ มี แผนงาน โครงการในการระดมทรัพ ยากรในการจั ดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สนับสนุนให้สาขางานมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
วิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอน ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจัด การฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น มีการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามี แผนงาน โครงการ การระดมทรัพ ยากรในการจัด การฝึ กอบรมหลั กสูต ร
วิชาชีพระยะสั้น
2) สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์
ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
รวมจำนวนประเด็นที่สถำนศึกษำปฏิบัติ (ข้อ)

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
5 ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ดี
4
ปฏิบัติตาม
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
พอใช้
3
ประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการและ
วิชาชีพตามที่วิทยาลัยฯ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ จัดการพัฒนา ประชุม สัมนา และการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จัดส่งครูผู้สอนศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาต่างๆ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนิ น งานดังกล่ าว ส่ งผลให้ วิทยาลั ยฯ มี ครูผู้ส อนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการพัฒ นา
จานวน 6 คน จากจานวนครูทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

สำขำวิชำ

จำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่

ร้อยละจำนวนครูผู้สอน

ได้รับกำรพัฒนำ

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่

จำนวนครูผู้สอน

สอดคล้องกับรำยวิชำ

ไม่สอดคล้องกับ

ได้รับกำรพัฒนำ ด้ำน

หลักสูตรวิชำชีพ

ที่สอน

รำยวิชำที่สอน

วิชำชีพที่สอดคล้องกับ

ระยะสั้น

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
รำยวิชำที่รับผิดชอบ

ช่างยนต์

4

4

-

100

ไฟฟ้ากาลัง

1

1

-

100

อิเล็กทรอนิกส์

1

1

-

100

6

6

-

100

รวม

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

x5

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
ดีมาก
5
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
ดี
4
ร้อยละ 100
ดีมาก
5
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
พอใช้
3
(ค่าคะแนน=5.00)
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
2
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารหารเงินและงบประมาณ
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในด้าน วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากร หรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
ควำมพยำยำม
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ท่ าหลวงซิ เมนต์ ไทยอนุ ส รณ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยจั ด สรร
งบประมาณตามแผนงาน โครงการ และจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาดาเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณ และสรุปรายงานผล
ควำมสำเร็จ
จากผลการด าเนิ น งานดั งกล่ าวข้ า งต้ น ส่ งผลให้ วิ ท ยาลั ย ฯ มี ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริห ารการเงิน และ
งบประมาณ มีการปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คิดเป็นร้อยละ 25 – 29.99 ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คิดเป็นร้อยละ 30 – 34.99 ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
4) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
คิดเป็นร้อยละ 35 – 39.99 ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
5) สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยด้ า นวั ส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค่ า ตอบแทน
บุ ค คลภายนอกสถานศึ ก ษา ที่ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรหรือ ร่ว มเป็ น ผู้ ส อนในการฝึ กอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น

ผล(มี/ไม่มี)

มี

-

-

-

มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 และ
มีผลตาม 5

ดีมาก

5

เกณฑ์กำรตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 3
พอใช้
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 2 ต้องปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
ต้องปรับปรุง
1
เร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ชี้แจงครูผู้สอน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล จัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณการทุกรายวิชา ประเมินผลตามสภาพจริง
มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีคะแนน
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้น ไป จานวน 365 คน จากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 365 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
(1)
วิชา

(2)
จานวนผู้
ลงทะเบียน
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ทั้งหมด

(3)
จานวนผู้
ลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรม
ที่ออกกลางคัน

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ช่างซ่อมระบบส่งกาลัง
รถยนต์
ช่างซ่อมเครื่องล่างรถยนต์
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างออกแบบและติดตั้ง
เครื่องเสียงกลางแจ้ง

16
16
16

-

16
118
183

-

16
118
183

100
100
100

365

-

365

100

รวม

(4)
(5)
จานวนผู้สาเร็จการ ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
วิชาชีพระยะสั้นที่มี ระยะสั้นที่มีผลคะแนน
ผลคะแนนการ
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
(4) x 100
(2) – (3)
16
100
16
100
16
100
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สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

x5

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
ดีมาก
5
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
ดี
4
ร้อยละ 100
ดีมาก
5
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
พอใช้
3
(ค่าคะแนน=5.00)
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
2
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายให้ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง มี
ทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การประเมิน
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ เน้นฐานสมรรถนะ และบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นสมรรถนะเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรจานวน 365 คน เทียบ
กับผู้เข้ารับการฝึ กอบรมที่ลงทะเบียนทั้งหมดจานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
(1)
วิชา

(2)
(3)
(4)
(5)
จานวนผู้ลงทะเบียน
จานวนผู้
จานวนผู้สาเร็จ ร้อยละของผู้สาเร็จการ
เข้ารับการฝึกอบรม ลงทะเบียนเข้า การฝึกอบรมตาม ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ทั้งหมด
รับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้นเทียบ
ที่ออกกลางคัน
ระยะสัน้
กับแรกเข้า
(4) x 100
(2)
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
16
16
100
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
16
16
100
ช่างซ่อมระบบส่งกาลัง
16
16
100
รถยนต์
ช่างซ่อมเครื่องล่างรถยนต์
16
16
100
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
118
118
100
ช่างออกแบบและติดตั้ง
183
183
100
เครื่องเสียงกลางแจ้ง
รวม

365

-

365

100
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สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

x5

ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
ดีมาก
5
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
ดี
4
ร้อยละ 100
ดีมาก
5
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
พอใช้
3
(ค่าคะแนน=5.00)
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
2
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ควำมตระหนัก
วิทยาลัยฯสร้างความตระหนักให้กับผู้สอน โดยการจัดการเรียนการสอนไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ได้แก่ จัด
กิจกรรมการเรียนการเสนอที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพโดยมุ่งเน้นความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงาน
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการทางาน การรักษาความปลอดภัยในการทางาน ทักษะการสื่อสารและสามารถวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ควำมพยำยำม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรม กาหนดรูปแบบการสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม สรุปรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ควำมสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
นาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ มีการปฏิบัติตามข้อ 1 และมีผลตาม 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 –69.99
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
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ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้
เงื่อนไข
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ดีมาก
5
มีผลตาม 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ
ดี
4
มีผลตาม 4
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 และมี
ดีมาก
5
ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 1
พอใช้
3
ผลตาม 5
และมีผลตาม 3
ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 1
ต้องปรับปรุง
2
และมีผลตาม 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

1. ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ท าแผนการ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ -ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
ระยะสั้น
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
2. ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพั ฒ นา -ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง -ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
กั บ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ งชุ ม ช น ส ถ า น -พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ประกอบการ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
เรียนรู้รายวิชา
-ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
4. ระดั บ คุณ ภาพในการฝึ กอบรมหลัก สู ต ร -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
วิชาชีพระยะสั้น
-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิข์ องกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ปฏิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) - (5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (5)

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5 (ดีมาก)
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

5. ระดับคุณ ภาพในการระดมทรัพยากรใน -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ 1 ข้อ
-ดีมาก 80 ขึ้นไป
-ดี 70 – 79.99
-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
7. ระดับคุณ ภาพในการบริหารการเงินและ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
งบประมาณ
-ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
8. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร -ดีมาก 80 ขึ้นไป
วิชาชีพ ระยะสั้น ที่มี ผลคะแนนการฝึ กอบรม -ดี 70 – 79.99
2.00 ขึ้นไป
-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
9. ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมตาม -ดีมาก 80 ขึ้นไป
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
-ดี 70 – 79.99
-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
10. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ส าเร็ จ การ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป -ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ใช้ประโยชน์
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8

ผลสัมฤทธิข์ องกำร
ดำเนินงำน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ผลกำรประเมิน

5 (ดีมาก)

6. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 100

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (5)

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 100

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 100

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (5)

5 (ดีมาก)

5.00

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ให้คาแนะนาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 8
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนำ
ไม่มี
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับดีมำก เรียงตำมลำดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10*, 1.11*
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12
ตัวบ่งชี้ 3.13*, 3.14*, 3.15*, 3.16*, 3.17*, 3.18*
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1, 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5*
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1
4.1.1 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับดี เรียงตำมลำดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.7, 1.8
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1
4.1.2 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับพอใช้ เรียงตำมลำดับดังนี้
4.1.3 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตำมลำดับดังนี้
4.1.4 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตำมลำดับดังนี้
หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ที่มีเครื่องหมาย * เป็นมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒ นาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรของสถานศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ส่งครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
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3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. ให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการ
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาล โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) โครงการสอน 108
อาชีพ โครงการอาชีวะบริการ เป็นต้น
5. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.3 ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1. หาแนวทางการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
2. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
3. การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการร่วมกันจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย สื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน และครุภัณฑ์ทางการศึกษา
5. การร่วมกันจัดทาหลักสูตรจากสถานประกอบการและท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

