คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 2 ว่าด้วยการศึกษา มีสาระบัญญัติกาหนด
ในมาตรา 48 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่ งของการกระบวนการบริ ห ารที่ต้อ งดาเนิน การอย่า งต่อเนื่องเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาให้ เ ป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้นามาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ โดยได้กาหนดให้
ส านั กงานคณะกรรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาพั ฒ นามาตรฐานในระดั บอาชีว ศึ กษา ที่ เ รีย กว่า “มำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ” มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยสารพัดช่าง พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการดาเนินการจัดอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ และใช้กากับติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน รวมทั้งการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ ที่มีความชัดเจนในการนาสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การการประเมินสถานศึกษา อาชีวศึกษาของสานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ไ ด้ ต ระหนั ก ในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ใ ห้ ไ ว้ พ ร้ อ มที่
จะด าเนิ น การตามแนวทางดั ง กล่ า ว โดยได้ แ ต่ง ตั้ งคณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาขึ้ น ให้
รับผิดชอบศึกษาข้อมูลมาตรฐานในแต่ละด้านแต่ละตัวบ่งชี้ จัดทากรอบแนวทางการวัด และประเมินตัวบ่งชี้
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ผล สรุปผล จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา และทิศทางการ
พัฒนาในอนาคต
รายงานการประเมินตนเองฉบับ นี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลั ย
สารพัดช่างลพบุ รี เสนอต่ อหน่ ว ยงานต้น สั งกัด และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ องกับ การจั ดการศึกษาของวิทยาลั ย
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสาเร็จที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป

(นายนิติ นาชิต)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
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สำรบัญ
หน้ำ
บทนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
บทที่ 1 สภำพทัว่ ไปเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
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สถานที่ตั้ง
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อัตลักษณ์
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สภาพชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
เกียรติยศ ชื่อเสียงของสถานศึกษา
สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 วิธีดำเนินกำรและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
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สำรบัญ(ต่อ)
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ งำนวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลไทยและพลเมืองโลก
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มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน
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จุดอ่อนของสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ภำคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
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