ก

คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐใหยึดหลักการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา
พัฒนาตอเนื่องไดอยางตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขเขาไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู สามารถพึ่งตนเองได
และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้เพื่อใหเปนเกณฑในการทํางานดูแลตรวจสอบ
และประเมิ น ผลมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาตามมาตรฐานการประเมิ น สถานศึ กษา
อาชีวศึกษาประกอบดวย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทไดดําเนินการประเมิน
ตนเอง โดยเริ่ มดํ า เนิ น การตั้ งแต ภ าคเรี ย นที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปน ตน มา ไดศึกษาเอกสาร การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ รายงานประจําป และเก็บรวบรวมขอมูลกับผูเกี่ยวของโดยใชเครื่องมือ แบบ
สํารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสนทนา การสังเกต แลวรวบรวมขอมูล จากรายงานการประเมิน
ตนเองของครู ครูที่ปรึกษาซึ่งไดรวบรวมวิเคราะหผลแลวสรุปรวมแตละสาขาวิชา สาขางาน หลังจากนั้นจึงมา
วิเคราะหและสรุปตามในภาพรวมของวิทยาลัยฯ จัดพิมพเปนรูปเลมนําเสนอผูบริหารพิจารณา ปรับปรุง ให
ความเห็นชอบในการดําเนินงาน เพื่อรายงานตนสังกัด และเผยแพรตอไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการรายงานการประเมินตนเองเลมนี้ จะเปน
ประโยชน ต อ การพั ฒ นาสถานศึ กษา คณะกรรมการดํ าเนิ น งานขอขอบคุณ คณะผูบ ริห าร ครู อาจารย
เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความ
รวมมือใหรายงานการประเมินตนเองสําเร็จดวยดีมา ณ โอกาสนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท
พฤษภาคม 2560

ข

สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

หนา
ก
ข
1
2
12
29
31
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๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
รวม

๑

๒

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๒๐.๐๐

๓.๕๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๘.๕๐

๓

๔

๕

๖

๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๕๐
๕.๐๐

๔.๕๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๙.๕๐

๔.๕๐

๕.๐๐

รวม

เฉลี่ย

๘.๕๐
๒๙.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๖๗.๕๐

๘๕.๐๐%
๙๖.๖๐%
๑๐๐.๐๐%
๑๐๐.๐๐%
๙๖.๔๓%

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ระดับตัวบงชี้
๑.๑.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน ........๑๑.....ตัวบงชี้
๑.๑.๒ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน ..........๒.....ตัวบงชี้
๑.๑.๓ จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน ..........๑.....ตัวบงชี้
๑.๑.๔ จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง
จํานวน ..........-......ตัวบงชี้
๑.๑.๕ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”
จํานวน ..........-......ตัวบงชี้
๑.๒ จุดเดน
การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนด และผูบริหารคณะครูใหความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา
การติดตามนักเรียน โดนเนนที่ระบบครูที่ปรึกษา ที่เนนการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางเปนระบบ ควรพัฒนาและให
ความสําคัญเพื่อปองกันนักเรียนลาออกกลางคัน
๑.๔ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
การนํานโยบายของตนสังกัดเขามาเปนนโยบายวิทยาลัยและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาเปนมาตรฐานของวิทยาลัย การดําเนินงานอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน

2

๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท
ที่ตั้ง ๒๓ หมู ๑๖ ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
โทรศัพท ๐๔๓-๔๒๓๘๖๓
โทรสาร ๐๔๓-๔๒๓๘๓๑
Website : www.kuva.ac.th
E-mail kuvananttech@gmail.com
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพทั่วไปของอําเภอเมืองขอนแกน
สภาพทางภูมิศาสตร
อําเภอเมืองขอนแกน เปนอําเภอศูนยกลางทางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกน
ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอเมืองขอนแกน ตั้งอยูในภูมิประเทศที่เปนที่ราบสูงเปนศูนยกลางการคมนาคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเปนศูนยกลางทางการศึกษา การแพทย การอุตสาหกรรมตาง ๆ จัดเปนอําเภอ
ชั้นพิเศษ มีพื้นที่ประมาณ ๙๖๓.๓๙๐ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๒ ของพื้นที่จังหวัดขอนแกน อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร ๔๔๕ กิโลเมตร อําเภอเมืองขอนแกนมีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้
•
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภออุบลรัตนและอําเภอน้ําพอง
•
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอซําสูง อําเภอเชียงยืน และอําเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม)
•
ทิศใต ติดตอกับอําเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) อําเภอบานแฮด และอําเภอพระยืน
•
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานฝาง
ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย ๓๖.๓ องศาเซลเซียส ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงพฤษภาคม อากาศรอน
จัดในชวงเมษายนของทุกป ฤดูฝนมีฝนตกชุก ในเดือนสิงหาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม หนาวจัดในชวง
ธันวาคม
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ขอมูลดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ไดแก การเกษตรกรรม ขาว ออย มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ปศุสัตว โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร
ประมง สวนใหญทําการประมงโดยการเลี้ยงปลาในกระชัง
การคมนาคม
ขอนแกนอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต ๔๔๙ กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗ แยกขวาเขาทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) ผานจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแกนอีกเสนทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแลวตรงไปตามถนนสระบุรี-ลํา
นารายณ แยกขวาเขาเสนทางมวงคอม-ดานขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแกน หรือสระบุรี-อําเภอลํานารายณ-อําเภอเทพสถิตชัยภูม-ิ อําเภอมัญจาคีรี-อําเภอพระยืน-ขอนแกน

๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

นายจิรวุฒิ คุวานันท
รับใบอนุญาต
นายสุวิทย คุวานันท
ผูจัดการ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท

นายกวินทร ฉิมนาคพันธุ
ผูอํานวยการ

ฝายบริหารทรัพยากร

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝายวิชาการ
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- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
-งานระชาสัมพันธ
และการตลาด
-งานสงเสริมผลผลิตการคา
และประกอบธุรกิจ

- งานวางแผน
- งบประมาณ
- งานความรวมมือ
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานประกันคุณภาพและฐานการศึกษา

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๑. นายจิรวุฒิ คุวานันท
๒. นายสุวิทย คุวานันท
๓. นายประยูร อังสนันท
๔. นายชาญฉลาด ทองดี
๕. นางสาวอาริยา ธีรธวัช
๖. นางเสาวลักษณ สายดํา
๗. นางอังสนา ชัยวิรูญรัตน
๘. นายสมใจ มะเสนา
๙. นางสาวจุฑารัตน นามมุง
๑๐. นางสาวจิราวรรณ กิ่งมาลา
๑๑. นายกัณฑพัฒน ยะสานติทิพย
๑๒. นางศิริรัตน พันแกว
๑๓. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ

- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนชุมชน
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนนักเรียน
ผูแทนครู
ผูอํานวยการ

- แผนกวิชาสามัญ
- แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการขาย
- งานพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
- งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มี

ไมมี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

๔
๓
๔
๗
๑๘

ครูพิเศษ

ชางยนต
บัญชี
คอมพิวเตอร
สามัญ
รวม

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

๒.๒.๓ จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/ สาขาวิชา / สาขางาน
สถานภาพ
ใบประกอบวิชาชีพ
แผนกวิชา/
จํานวน
สาขาวิชา/
(คน)
สาขางาน
๔
๓
๔
๗
๑๘

-

๑
๓
๔
๕
๑๓

๓
๒
๕

-

-

๔
๓
๔
๗
๑๘

-

๒.๒.๔ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป
( ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ )

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

๓
เทียบโอน

ปกติ

เทียบโอน

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

ทวิภาคี

๑

ทวิภาคี

ชั้นป
๒

รวม

6

ระดับ ปวช
สาขางานยานยนต
สาขางานบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการตลาด
รวม

๒๐
๓๑
๑๓
๖๔

๑๑๔
๑๑๔

-

20
17
2
39

๕๐
๕๐

-

๒๘
๔
๑๐
๔๒

-

-

๑๙๒
๔๔
๕๘
๑๕
๓๐๙

ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต
สาขางานบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

๔
๒
๖

๒๗
๒๗

-

-

๑๗
๑๗

-

-

-

-

๔๔
๔
๒
๕๐

๗๐

๑๔๑

-

๓๙

๖๗

-

๔๒

-

-

๓๕๙

รวมทั้งหมด

๒.๒.๕ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๑. จํานวนผูส ําเร็จการศึกษา ( ปกติ / ทวิภาคี / เทียบโอน )
ระดับ/สาขางาน
ปกติ

จํานวน
ทวิภาคี

รวม
เทียบโอน
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ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต
๒๘
๒๘
- สาขางานบัญชี
๔
๔
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
๙
๙
รวม
๔๑
๔๑
ระดับ ปวส.
๑๗
๑๗
- สาขางานเทคนิคยานยนต
๑๗
๑๗
รวม
รวมทั้งหมด
๔๑
๑๗
๕๘
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา
- การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
- การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓๑ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท
๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของ ผูบริหาร งานวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ ครูผูมีผลงานดีเดน ดานผูมีอุดมการณ
๒. นายไพวัลย เข็มมี ครูผูมีผลงานดีเดน ดานวิชาการ
๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑. นางสาวจุฑารัตน โนนศรีโคตร ครูผูมีผลงานดีเดน ดานบริการสังคม ชุมชน
๒. นางสาวณัฐริกา ออนศิลา ครุผูมีผลงานดีเดน ดานผูมีผลงานดีเดน
๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผูเรียน
สอบแขงขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑. งานเครื่องยนตเล็ก
- นายศิริมงคล เขียนโทรสาร
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นายอดิรุจ เคนดา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
๒. การพูดสุนทรพจนภาษาไทย
- นายคเณศวร พลตรี
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
๓. การพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
- นางสาวลลิตา บุญมณี
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
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๔. งานซอมเครื่องยนต
- นายธนวรรน เหมวัล
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นายพีระพงษ ดงนอย
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
๕. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
- นางสาววันเพ็ญ แกวดวงเล็ก
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นางสาวสาวิตรี จันดา
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นางสาวกรรณิการ นามวงษ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นายสมศักดิ์ กิ่งถา
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นายพีรพนธ สีดานอย
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
๖. การแขงขันงานจักรยานยนต
- นายอนุชา ศรีชา
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายศราวุฒิ กอนศรีษะ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
๗. การแขงขันเซปกตะกรอ ทีมชาย
- นายศาสตราวุธ โฮลอด
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายสุทธิพงษ ภักดีอํานาจ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายธวัชชัย มาวัน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายพิพัฒนพงษ แซเตีย
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายปญญากรณ ศรศักดา
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
๘. การแขงขันทักษะวิชาการบัญชี
- นางสาวชุดาภา ภูมิพันธ
ไดรับรางวัลชมเชย
รางวัลและผลงานของผูเรียน การแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ๒๓ มกราคม ถึง
๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐
๑. งานซอมเครือ่ งยนต
- นายธนวรรณธ เหมวัล
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นายพงศกร สงมา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นายสินธนา ชวยศรี
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นายอนุชา ศรีธา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
๒. งานเครื่องยนตเล็ก
- นายอดิรุจ เคนดา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นายสหรัฐ ทิพยเจริญ
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
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๓. งานจักรยานยนต
- นายวราดล แวงไทย
- นายนิติพล ใจตรง
๔. งานซอมเครือ่ งยนต
- นายธรรมนูญ แสงพันธ
- นางสาวปวีณา มางิ้ว

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

๕. ตอบปญหาทางดานการบัญชี
- นางสาวชุดาภา ภูมิพันธุ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- นางสาวอารียา อุไทยกลาง
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
๖. การใชโปรแกรม Photoshop C๕๖
- นางสาวภารดา พรหมณี
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นายภูธเนศ แฝงฤทธิ์หลง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
๗. รองเพลงไทยลูกทุง
- นางสาวพรรณรัตน โพธิราชา
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
๘. กีฬาตะกรอทีมหญิง
- นางสาวดารารัตน ทานุเรศ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นางสาวสาวิตรี ลาภเหลือ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นางสาวธันยชนก ชางแกว
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- นางสาวกัญญา พลโพธิ์
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
๙. การประกวดสุนทรพจนไทย
- นางสาวอังคณา ไชยรา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
๑๐. การประกวดมารยาทไทยและสมาคม
- นายณัฐพล โอดพิมพ
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นายภัทรพงษ เศรษฐวัชระ
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาวปนัดดา แสนนา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาววริญญา จงกลรัตน
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาวอรพรรณ สุวรรณผา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
๓. การดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑.๑ ปรัชญา
สรางคนดี คนเกง คนเขมแข็ง สูสังคม
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๓.๑.๒ วิสัยทัศน
สถานศึ ก ษาที่ มีคุณ ภาพการศึ กษา มุงสูความเปน เลิศทางดานอาชีว ศึกษาและทางดานวิช าชีพ เพื่อเขา สู
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
๓.๑.๓ พันธกิจ
๑. สงเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี โดยความรวมมือ
กับเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการไดอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
๒. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนําไปใชในการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๔ อัตลักษณ
มารยาทดี มีวินัย
๓.๑.๕ รายจายในการบริหารสถานศึกษา
รายจาย
๑. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
๒. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
๓. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของ
ผูเรียน
๔. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. รายจายพัฒนาบุคลากร
รวมรายจาย

จํานวนเงิน
รอยละ
๔๐๐,๐๕๙.๘๘ ๕๕.๐๗
๒.๘๖
๒๐,๗๒๘.๐๐
๑๒,๓๗๙.๐๐

๑.๗๐

๒๓๔,๒๘๑.๙๗

๓๒.๒๕

๕๘,๙๙๘.๐๐

๘.๑๒

๗๒๖,๔๔๖.๘๕

๑๐๐

หมายเหตุ
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* ปรับตามบริบทสถานศึกษา
* นิยามศัพท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา

๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

แผนการปฏิบัติการตามขอเสนอแนะ

การประเมินคุณภายในของสถานศึกษา

ไมไดเขารวมรับการประเมินภายใน

ผลการ
ดําเนินงาน
-

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑. ผูบริหารควรสรรหาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมาใชใหครอบคลุมทุกฝาย
๒. สถานศึกษาฯ ควรติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการจัดกิจกรรม หรือขอความรวมมือจากศิษยเกา เชน การ
จัดงานคืนสูเหยาเพื่อทําใหสถานศึกษาไดมีขอมูลในการติดตามศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพอะไรหรือศึกษาตอที่ใด
๓. สถานศึกษาควรสงเสริมหรือกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ

วิทยาลัยไดนํา
ขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุง
พัฒนา
วิทยาลัยใหดี
ขึ้นและ
ตอเนื่อง
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ของการสอบ V-NET เพื่อเปนการวัดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและเปนที่ยอมรับในความรูความสามารถของนักศึกษามาก
ขึ้น
๔. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเขารวมประกวดแขงขันให
มากขึ้น เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
๕. สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ความเขาใจและสามารถ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐโครงงานวิชาชีพและงานวิจัยที่
นอกเหนือจากงานวิจัยในชั้นเรียนโดยการเชิญผูเชี่ยวชาญใหความรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานของครูผูสอนใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
มากขึ้น
๖. สถานศึกษาควรกําหนดใหนักศึกษาออกไปใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
๗. ควรมีการบันทึกรายงานการใหบริการวิชาชีพและทําการ
ประเมินผลจากผูรับบริการทุกครั้ง
๘ ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ใหมากขึ้น
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การประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๙. ควรสรรหาผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมา
ประเมินผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน เพื่อนําผลการ
ประเมินมากําหนดเปาหมาย กลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิดผลประโยชน
ตอสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น
๑๐. ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจเพื่อลดอัตรากําลังเขาออก
ของบุคลากร เชนการสงเสริมคนดี มีผลงานไดรับรางวัลตาง
ๆ หรือการจัดสวัสดิการตางๆเพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
บุคลากร
๑๑. ผูบริหารควรนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
เปนรูปธรรมชัดเจน สามารถเปนสถานศึกษาพอเพียง
แบบอยางได เนื่องจากสถานศึกษามีพื้นที่บริเวณกวางขวาง
๑๒. ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับ
สถานศึกษาอื่น
๑๓. ควรนําระบบสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บเอกสาร
๑๔. ผูบริหารควรนําเสนอเรือ่ งปญหาการออกใบประกอบ
วิชาชีพครู สูกระบวนการแกไขในลําดับตอไป
๑๕. ผูบริหารควรนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บ
ขอมูลพฤติกรรมผูเรียน
๑๖. ควรสรางความรวมมือกับผูปกครอง หรือชุมชนในการ
สอดสองดูแลพฤติกรรมของผูเรียนสรางเครือขายผูปกครอง
หรือประสานกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่
๑๗. ผูบริหารควรสงเสริมพัฒนาความรูดานการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกใหแกครูและบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง
๑๘. ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดเก็บขอมูลการประกันคุณภาพ
๑๙. ผูบริหาร ครูและบุคลากรควรนําผลการประเมินโดยตน
สังกัดและผลการประเมินจาก สมศ.รอบที่สามไปวางแผน
พัฒนา เพื่อใหผลการดําเนินงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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๔. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงานและมีสัดสวนผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จ
รอยละ ๑๐๐
การศึกษา
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน
รอยละ ๗๙.๓๑
จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึง
รอยละ ๑๐๐
ประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
รอยละ ๑๐๐
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ
รอยละ ๑๐๐
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอ ยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนขอมูลตอบกลับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. สํารวจ/เก็บรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ หรือ ๔, ๕ รวม ๔
ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รวม ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

๔

ดี

๓
๒
๑

พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
สรุปรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
จํานวนผูสําเร็จ

รอยละ

หลักสูตร/ระดับชั้น

จํานวนผูเรียนแรกเขา

ปวช.

๙๓

๔๑

๔๔.๐๘

ปวส.

๒๘

๑๗

๖๐.๗๑

รวม

๑๒๑

๕๘

๔๗.๙๓

การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
จํานวนนักศึกษาแรกเขา

จํานวนนักศึกษาแรกเขา

สาขางาน
ปวช. -ชางยนต
-บัญชี
-คอมพิวเตอร
รวม
ปวส.-เทคนิคยานยนต
รวม
รวมทั้งหมด

ปการศึกษา ๒๕๕๗
๕๓
๑๖
๒๔
๙๓
๙๓

ปการศึกษา ๒๕๕๘
๒๘
๒๘
๑๒๑

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒๘
๔
๙
๔๑
๑๗
๑๗
๕๘

รอยละ
๕๒.๘๓
๒๕.๐๐
๓๗.๕๐
๔๔.๐๘
๖๐.๗๑
๔๗.๙๓

16

โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. เก็บสถิติจากจํานวนแรกเขาและนํามาเปรียบเทียบกับยอดจํานวนนักเรียนปจจุบัน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
๔.๕๑ - ๕.๐๐
ดีมาก
๓.๕๑ - ๔.๕๐
ดี
๒.๕๑ - ๓.๕๐
พอใช
๑.๕๑ - ๒.๕๐
ตองปรับปรุง
๐.๐๐ - ๑.๕๐
ตองปรับปรุงเรงดวน
ผลการประเมิน
คาคะแนน
๒.๙๙

ระดับคุณภาพ
พอใช

มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัดมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
มี
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค
ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ
มี
เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
มี
จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน
ของแตละกลุม
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
มี
กลุมผูเรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการ
มี
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กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑ มารยาทดีมีวินัยไมมาสาย
๒ ธรรมะในวัยเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ ,๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ , ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔,และ ๕

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายได
อยางถูกตอง
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรู
และเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเปาหมาย
และดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
๔. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเปาหมายทีก่ ําหนด
๕. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา

ผลการดําเนินงาน
มี
มี
มี
มี
มี
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ตอไป
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑ กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง
๒ กิจกรรมเยี่ยมบานศิษยรัก
๓ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔ และ ๕

คาคะแนน
๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในดานการจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กากับดูแล ใหมีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการดําเนินงาน

มี
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๒. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติม
ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอย
กวา ๑๐ ชั่วโมงตอป
๔. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
๕. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. อบรมโครงการสงเสริมความรูเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
๒. อบรมการจัดทําเอกสารทางทะเบียนโรงเรียนและหลักฐานการศึกษา
๓. อบรมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๙
๔. ประกาศเกียรติคุณงานวันครู
๕. มีตารางสอนครู
๖. อบรมโครงการคนดีวิถีประชาธิปไตย
๗. อบรมโครงการ รด.จิตสีขาว
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
๙. การฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรผูกํากับลูกเสือ
๑๐.อบรมสัมมนาเรื่องเจาะลึกปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคล
๑๑.อบรมการจัดการในยุคไทยแลนด ๔.๐

ระดับคุณภาพ

มี

รอยละ ๙๔.๗๔

มี

มี
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปมีการจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ
๒.สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียน การ
สอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบดําเนินการ
๓. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไม
นอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการ ประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนิน
๕. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน การ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ นันทนาการ การสงเสริม
การดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม นอยกวารอยละ ๕ ของงบ
ดําเนิน

จํานวนเงิน
งบดําเนินการ =
๒,๖๙๗,๘๒๖.๘๒

ผลการดําเนินงาน

๔๐๐,๐๕๙.๘๘

๑๔.๘๓

๒๐,๗๒๘.๐๐

๐.๗๗

๑๒,๓๗๙.๐๐

๐.๔๖

๒๓๔,๒๘๑.๙๗

๘.๖๙

มีแผนงาน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
๒.สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย
สวยงาม
๓. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
อยางนอย ๔ ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั

ผลการดําเนินงาน
มี
มี
มี

มี
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(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
๕. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใช
ประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. กิจกรรมปรับปรุงภูมทิ ัศนสดใสใสใจบริการ
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือขายไรสายของวิทยาลัย

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่ง
หรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียนไมเกิน ๔๐
คน

ผลการดําเนินงาน
มี

๑:๓

23

๓. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ
วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษา
ใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน
๕. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อ
สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ

มี

๑ : ๒๒

จํานวน ๗ รายการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. สมุดบันทึกการฝกงาน
2. มีหนังสือการรับทุนการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครู
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จัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(๑) การระบุปญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค
(๓) วิธีการดําเนินการ
(๔) การเก็บขอมูล
(๕) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช
ประโยชน
โครงการ/กิจกรรม/งาน

ผลการดําเนินงาน
มี

มี
มี
มี

มี

๑. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
๒. สมุดประเมินผล
๓. เอกสารหลักฐานการนิเทศครู
๔. วิจัยในชั้นเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
๒.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ
๑ จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ – ๔ ไม
เกิน ๓ ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
มี
มี
มี
มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. มีเอกสารการขออนุญาตเปดหลักสูตร
2. ครูพัฒนารายวิชาที่สอนจากแผนการจัดการเรียนรู
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔ และ ๕
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒,๓ และ๔
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑,๒ และ๓

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
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มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

๒ คะแนน
๑ คะแนน

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ ๑,๒,๓,๔ และ ๕

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
๒.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศ
ผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดย
ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด
๔. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมี
ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไม
นอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ยองความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. รบ.๑
๒. รูปเลมวิชาโครงการ
๓. บริการวิชาการวิชาชีพสูชุมชน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ ๑๘.๖๖
มี

รอยละ ๕๓.๐๖

รอยละ ๑๐๐.๐๐

รอยละ ๑๒.๒๕
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๔. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
๕. การศึกษาดูงาน
๖. วิชาโครงการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๒.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอย
กวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
จํานวน ๗ กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
๗๙๘ คน
จํานวน ๔ กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม
๘๒๙ คน
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอย จํานวน ๖ กิจกรรม
กวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
๑,๓๕๙ คน
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดารงตนตาม
จํานวน ๒ กิจกรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคน
จํานวนผูเขารวม
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๓๗๑ คน
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๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใช
กระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอย
กวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๑. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางภาวะผูนําดานประชาธิปไตย
๒. ไหวครู
๓. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ถวายเทียนพรรษาและการแสดงตนเปนพุทธมามกะ
๕. สงทายปเกาวิถีไทยตอนรับปใหมวิถีพุทธ
๖. ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพอ อาชีวะสมานฉันท
๗. วันแม
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๑. หองเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ
๒. ขยะในมือทานลงถังเถอะครับ
๓. ๕ ส จากโรงเรียนสูบาน
๔. ปลูกตนไมวันพอ
ดานการกีฬาและนันทนาการ
๑. ผูกจิตมิตรสัมพันธฉันทนองพี่ คุวานันทรวมใจ
๒. เดินทางไกลและอยูคายลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๓. Kuvanant Futsal League สานสัมพันธตานยาเสพติด
๔. ขยับกายยามเชา ชีวีสดใส
๕. กีฬาสีภายใน คุวานันทเกมส ๒๐๑๖
๖. เซียนโอเกะ
ดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เลี้ยงปลา
๒. ปลูกผักสวนครัว
ดานการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน

จํานวน ๔ กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
๕๒๓ คน
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๑. คุวานันททําดีเพื่อแม บริการชุมชนใสใจสิ่งแวดลอม
๒. บริการตรวจเช็คและซอมบํารุงเครื่องยนต
๓. บริการใหความรูบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. บริการลงโปรแกรมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ผลการดําเนินงาน
มี
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๒.สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มี

๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โครงการ/กิจกรรม/งาน

มี
มี
มี

๑. แผนปฏิบัติการ
๒. รายงานประจําป
๓. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ

คาคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตัวบงชี้ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับจานวนผูเขาเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดา
เนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

ขอมูล
ยอนหลัง
ปการศึกษา
๒๕๕๘

เปรียบเทียบการพัฒนา

พัฒนา /ไมพัฒนา

ปการศึกษา
๒๕๕๙

ปการศึกษา
๒๕๖๐

๔.๕๐

๕

-

พัฒนา

๓

๓.๕๐

-

พัฒนา

๕

๕

-

พัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดา
เนินการตามนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในดาน
การจัดการดานบุคลากร

๕

๕

-

พัฒนา

๕

๕

-

พัฒนา

๔.๕๐

๔.๕๐

-

พัฒนา

๔.๓๐

๔.๕๐

-

พัฒนา

๕

๕

-

พัฒนา

๔.๘๓

๕

-

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

๕

๕

-

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา

๕

๕

-

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

๕

๕

-

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดา
เนินการประกันคุณภาพภายใน

๕

๕

-

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดาน
ครุภัณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการ
ประสานความรวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
๑๓

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
๑๓

รอยละ
๑๐๐

ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
คาคะแนน
๔.๗๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒

ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
๕
๓.๕๐

ดีมาก
พอใช
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มาตรฐานที่ ๒
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒
๕.๑.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๕.๑.๒ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
๕.๑.๓ จานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
๕.๑.๔ จานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
๕.๑.๕ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”

๕
๕
๕
๔.๕๐
๔.๕๐
๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

๕
๕
๕
๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

จํานวน ..........๑๑.......... ตัวบงชี้
จํานวน ............๒........... ตัวบงชี้
จํานวน ...........๑........... ตัวบงชี้
จํานวน .............-........... ตัวบงชี้
จํานวน .............-........... ตัวบงชี้

๕.๒ สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
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๕.๒.๑ จุดเดน
การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนด และผูบริหาร คณะครูใหความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา
การติดตามนักเรียน โดนเนนที่ระบบครูที่ปรึกษา ที่เนนการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางเปนระบบ ควรพัฒนาและให
ความสําคัญเพื่อปองกันนักเรียนลาออกกลางคัน
๕.๒.๓ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
การนํานโยบายของตนสังกัดเขามาเปนนโยบายวิทยาลัยและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาเปนมาตรฐานของวิทยาลัย การดําเนินงานอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน
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ภาคผนวก
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทไดจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําป ๒๕๕๙
คณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทไดพิจารณารายงานการประเมินตนเองและไดอนุมัติรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อใหวิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ดังรายนามอนุมัติดังตอไปนี้
๑. นายจิรวุฒิ คุวานันท
๒. นายสุวิทย คุวานันท
๓. นายประยูร อังสนันท
๔. นายชาญฉลาด ทองดี
๕. นางสาวอาริยา ธีรธวัช
๖. นางเสาวลักษณ สายดํา
๗. นางอังสนา ชัยวิรูญรัตน
๘. นายสมใจ มะเสนา
๙. นางสาวจุฑารัตน นามมุง
๑๐. นางสาวจิราวรรณ กิ่งมาลา
๑๑. นายกัณฑพัฒน ยะสานติทิพย
๑๒. นางศิริรัตน พันแกว
๑๓. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนชุมชน
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนนักเรียน
ผูแทนครู
ผูอํานวยการ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

