สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ผลการประเมินมาตรฐานโดยสรุป
การประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พบวามาตรฐานสวนใหญมีผลการดําเนินงาน
ในระดับที่นาพอใจ ไดแก มาตรฐานที่ 3 4 5 และ 6 แตบางมาตรฐานวิ ทยาลัยเทคนิค ราชบุรียั ง
ดําเนินการไดไมเปนที่นาพอใจ ไดแก มาตรฐานที่ 1 และ 2 ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

1. มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ผลประเมินอยูในระดับดีคือ
1.1 ตัวบงชี้ที่มผี ลการประเมินอยูใ นระดับดี ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป
ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีทุกชั้นปมีผลการเรียนผานการพนสภาพรอยละ 90.79)
- ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
มาใช แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีผูเรียน
รอยละ 84.47 ที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มาใชแกปญหา
ในงานวิชาชีพ)
- ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีผูเรียนรอยละ 86.80)
- ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธดี (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีผูเรียนรอยละเฉลี่ย 95.56 ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ด)ี
- ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผาน
การประเมิน ผูเรียนระดับ ปวช.3 สอบผานมาตรฐานวิชาชีพโดยเฉลี่ยรอยละ 98.13
- ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียน ปวส. – สอบผาน มาตรฐานวิชาชีพโดยเฉลี่ย
รอยละเฉลี่ย 97.41
- ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีผูสําเร็จการศึกษาเฉลี่ยรอยละ 89.75 มีงานทํา
ในสถานประกอบการ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ)
- ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจในสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อยูในระดับดี

X

= 4.05)

ตัวบงชี้ที่พอใชเรียงตามลําดับดังนี้
- ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีผูเรียนรอยละ 66.58
มีทักษะในการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ)
- ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑสําเร็จการศึกษารอยละเฉลี่ย 63.11

ตัวบงชี้ที่ปรับปรุงเรียงตามลําดับดังนี้
- ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
สําเร็จการศึกษารอยละเฉลี่ย 48.77 ต่ํากวาเกณฑ

2. มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ดีและพอใชเรียงตามลําดับดังนี้
2.1 ตัวบงชี้ที่มผี ลการประเมินอยูในระดับดี ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 13 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 80.18)
- ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาบูรณาการ (ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
มีการจัดทําแผนการสอนรอยละ 85.04 ของรายวิชา
- ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู ผูเรียนพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอนของครูในระดับมาก X = 4.47
- ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด (วิทยาลัยจัดอาคารเรียนและอาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการที่มีสื่อหลากหลาย และระบบสืบคนที่มาตรฐานมีการดําเนิน
ครบ 4 ขอ
- ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุดในระดับมาก ( X = 4.15)
- ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมคี รุภณ
ั ฑ และอุปกรณ ทุกสาขาวิชามี
ความพึงพอใจตออุปกรณและครุภณ
ั ฑทใี่ ชในการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับดี

( X = 4.17)
- ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา (ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีการจัด
สภาพแวดลอมและระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
จนนักเรียนพึงพอใจมาก
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากร ภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
บุคลากรครูไดรับการพิจารณาตนเองตามเกณฑคุรุสภา คิดเปนรอยละ 100
ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษามากกวา
25 ครั้ง)
- ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มกี ารจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรวมมือกับสถานประกอบการจํานวน
611 แหง ในการจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี)
- ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มี
สวนรวมในการพัฒนา ผูเรียนทุกสาขาวิชามีการเชิญผูเชีย่ วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา
ทองถิ่นพัฒนาผูเรียน 1 คน 2 ชั่วโมงตอภาคเรียน รอยละ 90.00
- ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียนอัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียน
ผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 25 คน
2.2 ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนครูในทุกรายวิชาดวยความตั้งใจและทุมเททําใหนักเรียนนักศึกษามีความพึง
พอใจตอการอยางเหมาะสม วิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝก เครื่องมือ และ
อุปกรณ คิดเปนรอยละ 14.21
- ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
(วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีระบบคอมพิวเตอรที่จัดในการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาโดยเฉลี่ย
คิดเปนอัตราสวน 1.3 คน : 1 เครื่อง)

- ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนผูสอนประจําที่มี คุณวุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
อัตราสวนผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิวิชาชีพตอผูเรียนโดยเฉลี่ยเปน 1 : 35 มีรอยละ 56.52

ของสาขาวิชา

3. มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ดีเรียงตามลําดับดังนี้
3.1 ตัวบงชี้ที่มผี ลการประเมินอยูใ นระดับดี ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดให ผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จัดใหครูที่ปรึกษามีโอกาสพบผูเรียน 34 ครั้งตอปการศึกษา
- ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจดั ตรวจสอบสารเสพติดผูเรียน 2 ครั้ง ตรวจไดรอยละ 97.74
ของนักเรียน
- ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขานักเรียนนักศึกษาออก
กลางคันเฉลี่ย ปวช.รอยละ 26.75 ปวส.รอยละ 13.43
- ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ทุกสาขาวิชา
มีการจัดกิจกรรมครบ 3 ดาน คิดเปนรอยละ 100
- ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาจัดใหนกั เรียนนักศึกษามีการ
ปฏิบัติครบ 2 ดานทั้งภายในและภายนอก รอยละ 100

4. มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ที่ดีและพอใชเรียงตามลําดับดังนี้
4.1 ตัวบงชี้ที่มผี ลการประเมินอยูใ นระดับดี ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของ กิจกรรม/โครงการทีใ่ หบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดครูและนักเรียนใหบริการ
วิชาชีพและ สงเสริมความรูพัฒนาชุมชน ฝกทักษะวิชาชีพใหประชาชนจํานวน 51 กิจกรรม
- ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการทั้งหมด วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีใช
งบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูใ นการพัฒนา
ชุมชนรอยละ 1.08 ของงบประมาณทั้งหมด

5. มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ดีและพอใชเรียงตามลําดับดังนี้
5.1 ตัวบงชี้ที่มผี ลการประเมินอยูใ นระดับดี ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน แผนกวิชามีผลงาน
จัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ระดับ ปวช. จํานวน 257 เรื่อง และ
ผลงานระดับ ปวส. จํานวน 227 เรื่องแผนกวิชาที่มีผลงานตามเกณฑในแตละระดับครบ
มีรอยละ 82.60 ของสาขาวิชา อยูในระดับพอใชของสอศ.
- ตัวบงชี้ที่ 36 มีผลงานนวัตกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐและโครงงานทีใ่ ชประโยชนในทาง
วิชาชีพ จํานวน 3 เรื่อง และเผยแพรระดับประเทศ 2 เรื่อง ใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพหรือการพัฒนาชุมชน จํานวน 2 เรื่อง
- ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการงบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินงานจริง
จํานวนเงิน 1,412,000 บาท คิดเทียบตองบดําเนินการ จํานวน 123,167,274.86 บาท
คิดเปนรอยละ 1.15 ของงบดําเนินการ
- ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของแผนกวิชามีจํานวน 5 ครั้ง โดยเผยแพรผาน
5 ชองทาง

6. มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ดีรียงตามลําดับดังนี้
6.1 ตัวบงชี้ที่มผี ลการประเมินอยูใ นระดับดี ไดแก
- ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบไดผูบริหารของ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมกี ารปฏิบัติตามเกณฑการบริหารครบทั้ง 7 ขอ และในการประเมิน
ความพึงพอใจผูบริหารสถานศึกษา พบวาหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.25)
- ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ ครูรอยละ 100 สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง

เหมาะสม
- ตัวบงชี้ที่ 41 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีขอมูลพืน้ ฐานสําหรับใชงานที่เปนปจจุบันมีระบบ
ปองกันตรวจสอบการใชขอมูลขาวสารที่ปลอดภัย มีผูรับผิดชอบดูแลและมีสถานที่ที่พรอม
สําหรับบริการโดยผูใ ชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

7. มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ดีเรียงตามลําดับดังนี้
- ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในครบ 4 ขอ
- ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ไดรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2552 เสนอตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน และนําผล
มาปรับปรุงการบริหารโดยทําโครงการพัฒนาแกไขทําใหไดรับการยอมรับสถานศึกษา
อื่น ๆ ขอเขาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในและเชิญหัวหนางานประกัน
คุณภาพไปบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพภายใน

1. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

วิ ท ยาลัย ได กํา หนดการพัฒ นาสถานศึก ษาในอนาคต โดยกํ าหนดไว ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทําในรูปของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังนี้
· แผนพัฒนาผูเรียน
1. จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ ทุกสาขาอยางมีระบบ
2. จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพตามความตองการของครูและนักเรียน
3. จัดทําและผลิตนวัตกรรมการสอนใหผูเรียน สามารถเรียนรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น
4. ครู อาจารยใชงานวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5. จัดกิจกรรมใหผูเรียนชวยเหลือชุมชน
6. จัดกิจกรรมพัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
· แผนพัฒนาบุคลากร และครู อาจารย
1. จัดอบรมครู อาจารยเกี่ยวกับการจัดทํานวัตกรรมการสอน
2. จัดหาครูศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกประเทศ
3. จัดอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหครูมากกวารอยละ 89 มีชั่วโมง
การพัฒนา 20 ชั่วโมง / ปการศึกษา
4. จัดสงครูอาจารยเขารับการฝกอบรมในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนกับหนวยงานของภาครัฐ
5. สนับสนุนใหครู - อาจารยลาศึกษาตอสายตรงในวุฒิที่สูงขึ้น
· แผนพัฒนาทางดานการบริหาร จัดการ
1. สงเสริมยกยองและประกาศเกียรติคุณบุคลากรและผูเรียน ตลอดจนศิษยเกา
2. สรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูบริหารกับครู อาจารยและเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
รับทราบขอมูล
3. จัดทําเว็บบอรดใหบุคลากรครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการบริหาร
4. พัฒนาการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ
5. จัดทําโครงการการจัดการความรู (KM)
· แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
1. ใหประชาชนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอน
2. จั ด โครงการเชิญ ผูเชี่ย วชาญจากชุมชนเปน วิ ทยากรกระจายทั้ง 2 ภาคเรี ย นทุ ก
สาขาวิชา
3. จัดโครงการนํานักศึกษาเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญในชุมชน
4. จัดงบประมาณคาวัสดุฝกเพิ่มเติมไมต่ํากวารอยละ 14.5 ของงบดําเนินการ
5. จั ด ทํ า แผนขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณสร า งอาคารเรี ย นต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. จั ด ทํ า แผนของบประมาณสนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ ก ารเรี ย นการสอนจากสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังสายผูสอนและสายสนับสนุนการสอน
8. จัดทําโครงการความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา

2. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ความชวยเหลือทางดานวิชาการในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย ในวิทยาลัย
2. การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน

*************************

