รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
410/1-2 ถนนสกล-นาแก ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนรายงานผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และเผยแพรตอสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 30
เมษายน 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2559 ฉบับนี้ขึ้น
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
จํานวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ซึ่งรายงานนี้ประกอบดวย สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การดําเนินงานของ
สถานศึกษา การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการประเมิน แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา และภาคผนวก
ขอขอบคุณ ครู / อาจารย เจาหนาที่ นักเรียน/นักศึกษา ผูปกครอง และชุมชนทุกทาน ทุกหนวยงาน
ที่ไดรวมใหขอมูล และรวมมือกันทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ วิทยาลัยพรอมที่จะปรับปรุงแกไข
ตนเอง ตามขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน เพื่อพัฒนาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตอไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
พฤษภาคม 2560

สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดําเนินงานของสถานศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบงชี้

1

2

3

4

1

ดีมาก

พอใช

2

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

3

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4

ดีมาก

5

6

รวม

เฉลี่ย

8

4.00

27

4.50

18

4.50

5

5.00

58

4.50

มาตรฐานที่

รวม

ดี

ดี

*** หมายเหตุ เนื่องจากปการศึกษา 2559 เปนการเริ่มใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาตัวบงชี้ใหม จึงยังไมมี
ผลเปรียบเทียบในการรายงานการประเมินตนเอง ป 2559
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7
5
1
-

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

1.2 จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายทีก่ ําหนด)
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผูบริหารวิทยาลัยมีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
โดยใชภาวะผูนําและการมีสวนรวม
- มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัย โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของสถานศึกษา และนําผลการประเมินภายในแตละปไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
- วิทยาลัยมีความตระหนัก และไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนทุกคน
เขารวมโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 จํานวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ดวยวงจรคุณภาพ PDCA
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน พรอมทั้งนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
- วิทยาลัยดําเนินการโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยและผูเรียนทุกสาขางาน และผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก
- มีการพัฒนาปรับแตงภูมิทัศนของสถานศึกษา ที่สนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรูตลอดทั้งป
- วิทยาลัยไดจัดทําโครงการที่พัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา อยางตอเนื่อง เชน โครงการ
สอนเสริม โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา โครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา เปนตน มีผลทําใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป และสรางความพึงพอใจใหกับสถานประกอบการ
- ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใหครู และผูเรียนทุกระดับชั้น จัดทําโครงงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด แสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชน

มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและระดับชาติ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา

(การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)

- สัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน ต่ํากวามาตรฐานสถานศึกษาที่กําหนดไว
- การบริหารจัดการดานการเงิน วิทยาลัยมีการจัดสรรที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559
ในเรื่องคาวัสดุฝกฯ
- ความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
มอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
- การบริหารจัดการดานฐานขอมูลสารสนเทศ ใหทันสมัยและมีความปลอดภัย
- การพัฒนารายวิชาใหครบทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา)
- พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ประสานความรวมมือกับเครือขายผูปกครองมากขึ้น
โดยการประชุมวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม รวมกับเครือขายผูปกครอง มีการติดตาม สรุปผลวิเคราะห
ปญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตอไป เพื่อชวยเหลือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร โดยไมออกกลางคัน มีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนอยูในระดับดีขึ้น
- เพิ่มงบประมาณในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนใหมากขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด
- เพิ่มความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน และใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
- ใหมีการพัฒนารายวิชาครบทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
โทรศัพท
Website

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
410/1-2 ถนนสกล-นาแก ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
042-712948 โทรสาร 042-712946
www.tpb.ac.th

E – mail
annatpb @ hotmail.com
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ตั้งอยูหางจากตัวศาลากลางจังหวัด และตัวอําเภอเมืองสกลนครทางทิศใต
ประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งของวิทยาลัยโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีลําหวยนาหลุมไหลผาน ทางดานทิศใต ทําให
พื้นที่คอนขางอุดมสมบูรณ ดินเปนดินรวนปนทราย และมีถนนหลวงแผนดินสายสกล-นาแก ผานหนาวิทยาลัยดานทิศ
ตะวันออก ทําใหการเดินทางไปมาสะดวกและรวดเร็ว
สําหรับสถานที่สําคัญที่วิทยาลัยตั้งอยู ไดแก วัดปาสุทธาวาส ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือของวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ
อัฐบริขารของเกจิอาจารยที่ทรงภูมิธรรมเปนสุปฏิปนโนและมีชื่อเสียงเปนที่เคารพสักการะของ พุทธศาสนิกชนทั่วไป
จํานวน 2 พิพิธภัณฑ ไดแก
1. พิพิธภัณฑอัฐบริขารพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
2. พิพิธภัณฑอัฐบริขารหลวงปูหลุย จน.ทสาโร
ชุมชนที่อยูอาศัยใกลกับวิทยาลัย สวนใหญเปนสังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง ประชาชนมีอาชีพคาขายและ
รับจางเปนสวนใหญเศรษฐกิจของชุมชนอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย 2 ชุมชน ไดแกชุมชนนาออยคําสะอาด
ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูทางดานทิศตะวันออกและดานทิศใตของวิทยาลัย และชุมชนวัดปาสุทธาวาส ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูทางดาน
ทิศตะวันตกและดานทิศเหนือของวิทยาลัย ประชาชนสวนใหญเปนเผาไทญอ ใชภาษาถิ่นไทญอในการสื่อสาร
ประกอบอาชีพดานการคาขายและรับจาง และนับถือศาสนาพุทธ แมวิถีชีวิตจะยึดมั่นในขนบ ธรรมเนียมประเพณีและ
ความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แตก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษ ผีฟา ผีแถน เปนตน
อาณาเขตบริเวณที่ตั้งของวิทยาลัย
ทิศตะวันออก

จรดทางหลวงแผนดิน สายสกล – นาแก

ทิศตะวันตก

จรดทางสาธารณประโยชน และชุมชนหลังวัดปาสุทธาวาส

ทิศเหนือ

จรดทางสาธารณประโยชน และชุมชนวัดปาสุทธาวาส

ทิศใต

จรดหวยนาหลุมและชุมชนนาออยคําสะอาด

2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยวิทยาลัย
ฝายวิชาการ

ฝายบริหารทรัพยากร

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานวัดผล และประเมินผล

งานบัญชี

งานความรวมมือ

งานปกครอง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานพัสดุ

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสื่อการเรียนการสอน

งานบุคลากร

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

สาขาวิชา

งานอาคารสถานที่

งานวิทยบริการและหองสมุด

งานประชาสัมพันธ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานสงเสริมผลิตผล การคา และ
ประกอบธุรกิจ

2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
นางแอนนา
เจริญรุงสกล
นายทินกร
เจริญรุงสกล
นายแสวง
คูณธนากร
นายวัชระ
พิทักษศฤงคาร
นายวิชิต
ระดมบุญ
นางศรจิตร
ปติพงศพล
นางบุหลัน
วิจิตรคุณานันท
นายกิติภูมิ
พงษศรี
พ.อ.อ.หญิง บุญอาบ คําฤาเดช

ตําแหนงในคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง

ครูพิเศษ

มี

ไมมี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
หมวดทักษะชีวิต
รวม

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ
แผนกวิชา/สาขาวิชา/
จํานวน
สาขางาน
(คน)

6
4
5

6
4
5

-

5
1
2

1
3
3

-

-

6
4
5

-

3
3
5
26

3
3
5
26

-

3
3
4
18

1
8

-

-

3
3
5
26

-

2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจาง
ประจํา
ลูกจาง
ชั่วคราว

จํานวน(คน)

พนักงาน
ราชการ

ฝาย/แผนกวิชา/งาน

ขาราชการ

สถานภาพ

ฝายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่

2

2

รวม

2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป
( สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

14
28

31
30
51
26
15
102

47

25
20

51

เทียบโอน

25

42
37
18
22
22
141
553

9

3
12
9 49
รวมทั้งหมด

9

2.2.6 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป (ทวิศึกษา)
ชั้นป
ระดับ/สาขางาน
1
2
3
ระดับ ปวช.
- สาขางาน....................
ระดับ ปวส.
- สาขางาน....................
รวมทั้งหมด

ทวิภาคี
25

32
21
88

-

รวม

60
78
123
89
62
412

17
17
9

19
10
74

ปกติ
15
20

47
31
26
99

3
เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

1

ระดับ/สาขางาน

ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- สาขาวิชาชางยนต
- สาขาวิชาไฟฟากําลัง
รวม ปวช.
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาไฟฟา
รวม ปวส.

ชั้นป
2

-

-

รวม
-

2.2.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จํานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
6
- สาขาวิชาการบัญชี
10
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
16
- สาขาวิชาชางยนต
5
- สาขาวิชาไฟฟากําลัง
11
รวม ปวช.
32
16
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
10
- สาขาวิชาการบัญชี
14
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
7
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
3
- สาขาวิชาไฟฟา
12
รวม ปวส.
39
7
รวมทั้งสิ้น

142

เทียบโอน

46

(2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา).............-...............คน

รวม
6
10
16
5
11
48
10
14
7
3
12
46

0

188

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา
............................................................................................................................................................................................
2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผูบริหาร
-นายศิลปสมัย พลวงศษา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล
“ผูบริหารดีเดน “ อาชีวจังหวัดสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2559 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
-นางสาว ขนิษฐา ชัยเดช รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล
“ผูบริหารดีเดน “ อาชีวจังหวัดสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2559 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
- นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล
“ผูบริหารดีเดน “ อาชีวจังหวัดสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2559 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
-นางสาวธัญชนก คําสิงห ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล“ครูผูสอนดีเดน”อาชีวจังหวัดสกลนคร ประจําป พ.ศ.
2559 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
-นางสาวสุฑารัตน บุนนท ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล “ครูผูสอนดีเดน” อาชีวจังหวัดสกลนคร ประจําป พ.ศ.
2559 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
-นางแพรวพรรณ ศรีสมพร ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล “ครูผูสอนดีเดน” อาชีวจังหวัดสกลนคร ประจําป พ.ศ.
2559 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
• รางวัลผานเกณฑ “เพชรปญญา” ผูมีผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยอดเยี่ยม ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559
ที่
ชื่อ – สกุล
เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับเหรียญเงิน
1 นางสาวอรนุช ศิริมาศ
3.87
2 นางสาวน้ําฝน จวนกระจาง
3.82

3
1
2
3
4
5
6
7
8

นางสาวอรษา รอดอุตน
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวพจนกร ออนมณี
นางสาวกัญญารัตน วงศศรีชา
นางสาวนพรัตน แสนหมู
นางสาววิลัยพร ไชยเชษฐ
นางสาวณัฐชา เจริญรส
นางสาวสวรส ออนมณี
นางสาวนิติยา ชาพลดอน
นางสาวณัฐชา นิยมวงษ

3.82
3.79
3.79
3.78
3.76
3.76
3.75
3.71
3.70

• รางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค วันที่ 1- 2 กุมภาพันธ 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
รางวัลเหรียญทอง
1. นางสาวโชติกา สหะจิตตา

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี (ปวส)

2. นางสาวไพรัตนา บุตรรัตน

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี (ปวส)

3. นางสาวธนารัตน อินหนอง

เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ (ปวช.)

4. นางสาวศรีสกุล หีบกิ่ง

เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ (ปวช.)

5. นางสาวน้ําฝน จวนกระจาง

เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ (ปวช.)

6. นางสาวออนสุดา นาหมื่นหงษ

ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)

7. นางสาววนัญญา พันธุออน

ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)

8. นางสาวณิชกมล บุตรโคษา

ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)

9. นางสาวนันทิพร คอนธิเสน

ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)

10. นายสุทธิศักดิ์ วงคเจริญ

ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)

11. นายบรรณสรณ อวนโสภา

การติดตั้งไฟฟาในอาคาร (ทีม ละ 2 คน) (ปวช.)

12. .นายเมธี ตอนโสกรี

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (บุคคล) (ปวช.)

13. นายจิรกิตต แกวอุดร

เครื่องเสียง (บุคคล) (ปวช.)

14. นายโรจนศักดิ์ ศรีมุกดา

ปนฉีดน้ําแรงดันสูงจากทอ PVC (1) (ปวช.)

15. นายเกียรติศักดิ์ วิชาดี

ปนฉีดน้ําแรงดันสูงจากทอ PVC (1) (ปวช.)

16. นายจีระวัฒน ไพราม

ประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ปวช.)

17. นางสาวรณัฐริกา แกวเกาะ

ประกวดสุนทรพจนภาษาไทย (ปวช.)

รางวัลเหรียญเงิน
1. นายเอกชัย อุปพงค

งานเชื่อมไฟฟา (บุคคล) (ปวช.)

2. นายศักดิ์พงษ คําตลบ

เครื่องพนยาพลังงานแสงอาทิตย (4) (ปวส)

3. นายฐิติพงษ อาจจํานง

เครื่องพนยาพลังงานแสงอาทิตย (4) (ปวส)

4. นายชุติชัย เหลาลําลา

ประแจกรอกแกรกจากเฟองจักรยาน (ปวช.)

5. นายเชิดศักดิ์ ยันศรี

ประแจกรอกแกรกจากเฟองจักรยาน (ปวช.)

6. นายอมรรัตน อินลา

ประแจกรอกแกรกจากเฟองจักรยาน (ปวช.)

7. นายอรรถวุฒิ เมฆโสภณ

ตูเก็บเครื่องมือตางๆจากถังน้ํามัน (ปวส)

8. นายธนากร ดาบพลหาร

ตูเก็บเครื่องมือตางๆจากถังน้ํามัน (ปวส)

9. นายธนศักดิ์ เนาวศรีสอน

อุปกรณเติมลมยางแบบพกพา (ปวช.)

10. นายธราธร บุญกระจาง

อุปกรณเติมลมยางแบบพกพา (ปวช.)

11. นายสิรวิชญ โคตรผาย

อุปกรณเติมลมยางแบบพกพา (ปวช.)

รางวัลเหรียญทองแดง
1. นางสาวอมลวรรณ ประทุมทอง

ตอบปญหาทางดานบัญชี (บุคคล) (ปวช.)

2. นางสาวรัตติยากรณ วงศสีดา

ตอบปญหาทางดานบัญชี (บุคคล) ปวส. - ปวช.)

3. นางสาวภาวิณี หลาชาญ

ธุรกิจทั่วไป (ทีม 2 คน) (ปวส)

4. นางสาวภัทรภรณ ปานมุข

ธุรกิจทั่วไป (ทีม 2 คน) (ปวส)

5. นางสาวยุวดี ภูแสงศรี

การเขียนแผนธุรกิจ (ทีม 5 คน) (ปวส)

6. นางสาวชลดา ไกยสิงห

การเขียนแผนธุรกิจ (ทีม 5 คน) (ปวส)

7. นางสาวสุดารัตน ชาวเขา

การเขียนแผนธุรกิจ (ทีม 5 คน) (ปวส)

8. นางสาวสุจิตรา นามราช

การเขียนแผนธุรกิจ (ทีม 5 คน) (ปวส)

9. นางสาวพัชรี วงศคําสาย

การเขียนแผนธุรกิจ (ทีม 5 คน) (ปวส)

10. นายธนะสิทธิ์ ไชยวงคคต

งานซอมรถจักรยานยนต (ทีม 2 คน ) (ปวช.)

11. นายวาทสิทธิ์ แสบงบาล

งานซอมรถจักรยานยนต (ทีม 2 คน ) (ปวช.)

12. นายสุริยาวุฒิ ไผนอย

Mirosoft Access (ปวช.)

3. การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
“คุณธรรม นําความรูสูชุมชน”
3.1.2 วิสัยทัศน

“พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู สามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข”
3.1.3 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1

พัฒนาระบบกิจกรรม ที่สงเสริมผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

พันธกิจที่ 2

พัฒนาระบบจัดการเรียนรู เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

พันธกิจที่ 3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา
“คนพันธุอา จิตอาสา จิตกุศล”

3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
งบดําเนินการ* (บาท)
รายจาย

3,132,446.23
จํานวนเงิน

รอยละ

หมายเหตุ

1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของ
ผูเรียน
4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. คาพัฒนาครู
6. คาถายเอกสาร
7. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
8. คาไฟฟา
9. คาน้ําประปา
10. คาโทรศัพทและโทรสาร
11. คาสงไปรษณียและพัสดุภัณฑ
12. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
13. วัสดุสํานักงานใชไป
14. คาหนังสือเรียน
15. คาอุปกรณการเรียน
16. คาเครื่องแบบนักเรียน
รวมรายจาย

505,170.05
55,000

16.23%
1.76%

160,000

5.11%

388,550

12.40%

30,000.00
1,953.00
41,974.77
386,796.86
143,815.33
21,827.22
161.00
8,000.00
14,058.00
818,000.00
188,140.00
369,000.00

0.96%
0.06%
1.34%
12.35%
4.59%
0.70%
0.01%
0.26%
0.45%
26.11%
6.01%
11.78%

3,132,446.23

* นิยามศัพท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ลาสุด

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
โดย สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
1. โครงการสรางสรรคนวัตกรรม
การศึกษาของครู

ผลการดําเนินงาน
- ใหความรูความเขาใจแกครูที่
ทํางานวิจัย หรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ อีกทั้งแสวงหาเวทีที่มี
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ในหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น
เพื่อเปดโอกาสใหนวัตกรรมที่จัดทํา
ขึ้น และมีประโยชน ทันสมัย ไดมี
การนําเสนอใหกวางขวาง
2. โครงการเตรียมความพรอม
- จัดสอนเสริม V-NET ใหแกผูที่จะ
ผูสําเร็จการศึกษา/การศึกษาตอและ สําเร็จการศึกษา ผลการสอบ Vการประกอบอาชีพ
NET ผานเกณฑระดับชาติ
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา - จัดหางบประมาณมาพัฒนา
และพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณ ดานเทคโนโลยีใหทันสมัย
ขึ้น
4. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- จัดหองโชวผลงานที่เปนโครงงาน
ทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของ
ผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน โดย
คัดเลือกชิ้นงานที่โดดเดน รวมไวใน
หองเกียรติยศ หรือ หองแหงความ
ภาคภูมิใจ
5. การฝกงานของนักศึกษา สาขางาน - ประสานงานสถานประกอบการให
ธุรกิจคาปลีก
ผูเรียนไดมีโอกาสฝกงานในสถาน
ประกอบการที่ใกลบาน
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
- จัดการอบรม ใหครูผูสอนและ
- การจัดเก็บเอกสาร
บุคลากรมีความรูความเขาใจระบบ
- การใชระบบสารสนเทศ
และฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ทําให
ภายในสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศงายตอการสืบคน
โดยอบรมการใชสารสนเทศผาน
Google Apps

4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจ
ของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขา ตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขา
ที่เกี่ยวของ ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวา

รอยละ 77.96

รอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับ ไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่
ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล

รอยละ 75

สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดานสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ

รอยละ 81.52
รอยละ 81.21
รอยละ 80.76

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5
รวม 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5
รวม 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

3 คะแนน

พอใช

2 คะแนน
1 คะแนน

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ

5 คะแนน

ดีมาก

ผลการประเมิน

จุดเดน
- ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป และสรางความพึงพอใจ
ใหกับสถานประกอบการในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. โครงการเตรียมความพรอมผูสําเร็จการศึกษา/การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
ชางยนต
ชางไฟฟากําลัง
รวม

ระดับ ปวช.
จํานวนนักศึกษาแรกเขา
ปการศึกษา 2557
24
24
31
38
21
138

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2559
6
10
16
5
11
48

รอยละ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2559
10
14
7
3
12

รอยละ

25.00
41.66
51.61
13.15
52.38
34.78

ระดับ ปวส.
สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
เทคนิคเครื่องกล
ไฟฟา

จํานวนนักศึกษาแรกเขา
ปการศึกษา 2558
22
16
9
4
14

45.45
87.50
77.77
75.00
85.71

รวม

65

46

70.76

ระดับสถานศึกษา
สาขางาน

จํานวนนักศึกษาแรกเขา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

รอยละ

ปวฃ.

138

48

34.78

ปวส.

65

46

70.76

รวม

203

94

46.30

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559
2. โครงการปจฉิมนิเทศ
3. โครงการรับใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 2559

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.51 – 5.00

ดีมาก

3.51 – 4.50

ดี

2.51 – 3.50

พอใช

1.51 – 2.50

ตองปรับปรุง

0.00 – 1.50

ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน

จุดเดน

ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

รอยละ 46.30

2.89

พอใช

จุดที่ควรพัฒนา
สัดสวนของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษาแรกเขาใหอยูในระดับดีขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ควรปรับปรุงเรื่องจํานวนผูเรียนที่ออกกลางคันใหนอยลงโดย เพิ่มการชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาใหมากขึ้น

มาตรฐานที่ 2 ดานบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
และผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี
มี

2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่
พึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเ รียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่
พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุมผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศ
และเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการดําเนินการและตามเปาหมาย
ที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

มี

มี

มี
มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5

5 คะแนน

ดีมาก

จุดเดน
อัตลักษณของสถานศึกษา เปนอัตลักษณคุณธรรม ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมตางๆ จึงสอดคลองกับ
อัตลักษณ มีการดําเนินการตามแผนทุกกลุมเปาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการธรรมะกับเยาวชน ทองบทสวดมนตเขาวัด
4. สมุดลงเวลาครู
5. แบบประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี

1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี

มี

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและ
เปาหมายและดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป

มี

มี

มี
มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

5 คะแนน

ดีมาก

จุดเดน
...........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
...........................................................................................................................................................................................

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ...................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการ
กําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
แลวแตกรณี
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน
เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษา
หรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา
ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5
ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

มี

มี
มี
รอยละ 100

มี

มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

1 คะแนน

ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

5 คะแนน

ดีมาก

จุดเดน
..........................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัด
งบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ
2. สถานศึกษา มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียน
การสอน ไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ
3. สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

จํานวนเงิน
งบดําเนินการ
3,132,446.23 บาท

ผลการ
ดําเนินงาน
มี / ไมมี
มี

505,170.05 บาท
16.23%

ไมถึงเกณฑ

55,000 บาท
1.76%

มี

160,000 บาท
5.11%

มี

ประเด็นการประเมิน

จํานวนเงิน

ผลการ
ดําเนินงาน
มี / ไมมี

5. สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

388,550 บาท
12.48%

มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคมีความตระหนักการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาการจัดสรรงบวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ควรเพิ่มงบประมาณในดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนใหมากขึ้น

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แผนประจําป และแผนงบประมาณประจําป
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาและพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน
3. โครงการผูเรียนใหความรูความสามารถไปบริการวิชาชีพ จํานวน 30 กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
4.1 สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
5. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 20 โครงการ

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา
ใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษา มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบรอย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส
ในเครื่องลูกขาย
(4) มีฐานขอมูลการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษา สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถ
ใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี
มี
มี

มี
มีไมครบ

มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

4 คะแนน

ดี

จุดเดน
..........................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษา มีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่รวมมือในการการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน
โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร
รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน
5. สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ
หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ

มี
มี
อัตราสวน
1 : 19.49
มี
ไมมี
อัตราสวน
1 : 110.6
มี
5 รายการ

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

4 คะแนน

ดี

จุดเดน
วิทยาลัยไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ เปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยควรมีการจัดหาทุนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มความรวมมือกับประกอบการ (MOU) เพิ่มมากขึ้น เพื่อสงนักศึกษาออกไปฝกประสบการณที่
หลากหลาย
2. ใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียนเพิ่มมากขึ้นระหวางเรียน
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1.โครงการระดมทรัพยากร บริษัทพีเอสไอ คอรปอเรชั่น สาขาสกลนคร
2.โครงการระดมทรัพยากร ดีวา คาเฟ (DEVA Cafa)
3.โครงการระดมทรัพยากร สรางอาชีพดานการนวดแพนไทย
4.โครงการระดมทรัพยากร การหารายไดเสริม
5.โครงการระดมทรัพยากร รานดี ดี คารแคร
6.โครงการระดมทรัพยากร รานสุริยันแทรกเตอร
7.โครงการระดมทรัพยากร ศึกษาดูงานที่ศูนยรานรุงจํารัส
8.โครงการระดมทรัพยากร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
9.โครงการระดมทรัพยากร อบรมแนวทางการประกอบอาชีพในปจจุบัน
10.โครงการระดมทรัพยากร โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน
11.โครงการระดมทรัพยากร บริษัทสุวิมลกรุฟ จํากัด
12.โครงการระดมทรัพยากร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
13.โครงการระดมทรัพยากร ศึกษาธุรกิจเพื่ออนาคตคุณนายนอย
14.โครงการระดมทรัพยากร วัยรุนไมวุนรัก

15.โครงการระดมทรัพยากร
16.โครงการระดมทรัพยากร
17.โครงการระดมทรัพยากร
18.โครงการระดมทรัพยากร

รานอูทัน
รานดี ดี คารแคร
โรงผลิตไฟฟาเขื่อนน้ําพุง จังหวัดสกลนคร
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสกลนคร

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคน เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนา
การเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา
ซึ่งประกอบดวย
(1) การระบุปญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บขอมูล
(5) การวิเคราะหรายงานสรุปผล เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษา หรือ

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี
มี

มี
มี
มี
มีไมครบทุกคน

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี

ประเด็นการประเมิน
การวิจัย ไปใชประโยชน

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

4 คะแนน

ดี

จุดเดน
- สามารถนําแผนการสอนนั้นไปบรูณาแลวและเลือกแผนการสอนมาทําวิจัยในชั้นเรียนอยางมีหลักการ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
- สมควรที่จะทําบรูณาแผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียนใหดีอยางนี้ตลอดไป
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

1. แผนการสอนเทอม1/59
2. แผนการสอนเทอม2/59
2. วิจัยในชั้น
3. กิจกรรม

จํานวนทั้งหมด 100 แผน.
จํานวนทั้งหมด 87 เลม.
จํานวนทั้งหมด 26 เลม
จํานวนทั้งหมด 52 เลม

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูล
ความตองการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี
มี

ผลการดําเนินงาน
มี / ไมมี

ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา
ตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือได หรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินขอ 1 – 4
ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

มี
มี
มี
ไมครบทุกสาขา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4

4 คะแนน

ดี

จุดเดน
ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการตางๆเปนอยางดีในการใหขอมูลและดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรมีรายวิชาหรือกลุมวิชา
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานฝกประสบการณวิชาชีพ
2. งานวิจัยชั้นเรียน

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ผลการดําเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศ
ไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม
โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณ จากการเขารับการ
ประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเ รียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกยองความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
หรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

รอยละ
25.31
มี

รอยละ
100

รอยละ
88.88

รอยละ
7.23

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

5

ดีมาก

จุดเดน
สถานศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ใหสอดคลอง
กับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนได
รอยละ 100 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
จุดที่ควรพัฒนา
-สถานศึกษา มีการสงขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหมีหลักฐานรองรอยในการนํามาใชในการ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. รายงานสรุปผลการติดตามการฝกอาชีพในสถานประกอบการ
2. โครงการทดสอบมาตาฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2559
3. รายงานผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิชาชีพ และงานวิจัย ปการศึกษา 2559
4. รายงานผลการเผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน
วิชาชีพ และงานวิจัย ครู และนักศึกษา ระดับชุมชน ปการศึกษา 2559
5. สรุปรายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐรีไซเคิล ปการศึกษา 2559
6. สรุปรายงานผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิชาชีพ และงานวิจัย ระดับชาติ
ประจําป 2559

ตัวบงชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา 5 กิจกรรม และ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
1 กิจกรรม
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
1 กิจกรรม
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแต
ละคนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรูความสามารถ ทํางานโดยใช

ผลการดําเนินงาน
จํานวนกิจกรรม
7
จํานวนผูเขารวม
1,840
จํานวนกิจกรรม
5
จํานวนผูเขารวม
1,068
จํานวนกิจกรรม
5
จํานวนผูเขารวม
956
จํานวนกิจกรรม
5
จํานวนผูเขารวม
882
จํานวนกิจกรรม
30

ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

กระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
1 กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม
684

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

5 คะแนน

ดีมาก

จุดเดน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวน
รวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษา ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
มี/ไมมี
มี
มี

3. สถานศึกษา ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษา ไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

มี
มี
มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5

5 คะแนน

ดีมาก

จุดเดน
..........................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
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ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานแผนงานและงบประมาณ
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติการประจําป

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
สูตรการคํานวณ
รอยละ

=

x 100
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแตคา
รอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00 สูตรการคํานวณ
คาคะแนน

=

รอยละจากประเด็นการประเมิน x 5
80

คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน 4.50

ดี

จุดเดน
..........................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

..........................................................................................................................................................................

ผลงานดําเนินงาน
ตัวบงชี้
1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม คาคะแนน
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ระดับคุณภาพ
2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ คาคะแนน
หนวยงานตนสังกัด
ระดับคุณภาพ
2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ คาคะแนน
ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ระดับคุณภาพ
2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความรวมมือเพื่อการ คาคะแนน
บริหารจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คาคะแนน
ระดับคุณภาพ

เปรียบเทียบการพัฒนา

ป 2558

ป 2559
5
ดีมาก
2.89
พอใช
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
4
ดี
4
ดี
4
ดี
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

พัฒนา /
ไมพัฒนา

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา

13

ปการศึกษา 2559 ยังไมเปรียบเทียบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
5.
แนว

รอยละ

ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2

5
3

ดีมาก
พอใช

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6

5

ดีมาก

5
4
5
5

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4

4
4
5
5

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2
5.1

สรุปผลและ
ทางการ
พัฒนา
สถานศึกษา
สรุปผลการ
ประเมิน

มาตรฐานที่ 3

คุณภาพตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

5

ดีมาก

5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”

จํานวน

7

ตัวบงชี้

5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”

จํานวน

5

ตัวบงชี้

5.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”

จํานวน

1

ตัวบงชี้

5.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน

-

ตัวบงชี้

5.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน

-

ตัวบงชี้

5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผูบริหารวิทยาลัยมีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
โดยใชภาวะผูนําและการมีสวนรวม
- มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2559 และกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการ
ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของสถานศึกษา และนํา
ผลการประเมินภายในแตละปไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
- วิทยาลัยมีความตระหนัก และไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนทุกคน
เขารวมโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน พรอมทั้งไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป โดยไดดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 จํานวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ มีการ
ดําเนินงานครบวงจรคุณภาพ PDCA
- วิทยาลัยดําเนินการโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
วิทยาลัยและผูเรียนทุกสาขางาน มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงบริหารจัดการในปตอไป
- มีการพัฒนาปรับแตงภูมิทัศนของสถานศึกษา ที่สนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรูตลอดทั้งป
- วิทยาลัยไดจัดทําโครงการที่พัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา อยางตอเนื่อง เชน โครงการ
สอนเสริม โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา โครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา เปนตน มีผลทําใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป และสรางความพึงพอใจใหกับสถานประกอบการ
- ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใหครู และผูเรียนทุกระดับชั้น จัดทําโครงงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด แสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชน
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา

(การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)

- สัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน ต่ํากวามาตรฐานสถานศึกษาที่กําหนดไว
- การบริหารจัดการดานการเงิน วิทยาลัยมีการจัดสรรที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559
ในเรื่องคาวัสดุฝกฯ
- ความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการ

มอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
- การบริหารจัดการดานฐานขอมูลสารสนเทศ ใหทันสมัยและมีความปลอดภัย
- การพัฒนารายวิชาใหครบทุกสาขาวิชาที่เปดสอน

5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา)
- พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ประสานความรวมมือกับเครือขายผูปกครองมากขึ้น
โดยการประชุมวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม รวมกับเครือขายผูปกครอง มีการติดตาม สรุปผลวิเคราะห
ปญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตอไป เพื่อชวยเหลือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร โดยไมออกกลางคัน มีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนอยูในระดับดีขึ้น
- เพิ่มงบประมาณในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนใหมากขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด
- เพิ่มความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน และใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
- ใหมกี ารพัฒนารายวิชาครบทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

(เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งขึ้น)

เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยกําหนดแนวทาง การพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตที่ตองพัฒนาและเสริมจุดเดนใหดียิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
- แสวงหาเวทีที่มีการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ในหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสให
นวัตกรรมที่จัดทําขึ้น และเปนนวัตกรรมที่มีประโยชน ทันสมัย ไดมีการนําเสนอใหกวางขวาง
-

