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ค ำน ำ 

 
 ตามส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ได้ก าหนดแนวทางการจดัท ารายงานประเมนิคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  2560 ของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรฐัธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จงึได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อให้ เป็นเกณฑ์ในการท างานดูแล
ตรวจสอบ และประเมนิผลมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการประเมนิสถานศึกษา
อาชีวศึกษาประกอบด้วย  4  มาตรฐาน  14  ตัวบ่งชี้  ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพและระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูงใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสรมิ การก ากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมนิผล และการประกนัคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา ตามประกาศกระทรวงศกึษา  ลงวนัที ่ 16  
กนัยายน  2559 
 คณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยคีุวานันท์  ได้ด าเนินการประเมนิ
ตนเอง  โดยเริม่ด าเนินการตัง้แต่ภาคเรยีนที่  1  ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นมา  ได้ศึกษาเอกสาร การปฏบิตัิงาน  
แผนงาน  โครงการ  รายงานประจ าปี และเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือ  แบบส ารวจ  
แบบสอบถาม  การสมัภาษณ์  การสนทนา  การสงัเกต  แล้วรวบรวมขอ้มูล จากรายงานการประเมนิตนเองของคร ู 
ครทูีป่รกึษาซึง่ไดร้วบรวมวเิคราะหผ์ลแลว้สรุปรวมแต่ละสาขาวชิา  สาขางาน  หลงัจากนัน้จงึมาวเิคราะหแ์ละสรุปตาม
ในภาพรวมของวิทยาลัย ฯ  จดัพิมพ์เป็นรูปเล่มน าเสนอผู้บรหิารพิจารณา  ปรบัปรุง  ให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินงาน  เพื่อรายงานตน้สงักดัและเผยแพรต่่อไป 
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารการรายงานการประเมินตนเองเล่มนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา  
คณะกรรมการด าเนินงานขอขอบคุณ  คณะผู้บรหิาร  ครู  อาจารย ์ เจา้หน้าที่  นักเรยีน  นักศกึษา  ชุมชน  สถาน
ประกอบการ  ผูป้กครอง  และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืใหร้ายงานการประเมนิตนเองส าเรจ็ดว้ยดมีา  
ณ  โอกาสน้ี 
              
                      วทิยาลยัเทคโนโลยคีุวานนัท์ 
          เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
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1. บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  พ.ศ. 2559 
 

ตวับ่งชี ้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลีย่ 
มาตรฐานที ่ 

๑ 5 3.81     8.81 88.10 
๒ 5 5 5 5 5 5 30 100 
๓ 5 5 5 5   20 100 
๔ 5 4.91     9.91 99.10 
รวม 20 18.72 10 10 5 5 68.72 98.17 

 
สรปุผลกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
๑.๑  ระดบัตวับ่งช้ี 

 ๑.๑.๑  ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดมีาก”จ านวน .....13........ ตวับ่งชี ้
 ๑.๑.๒  ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ด”ีจ านวน ......1........ ตวับ่งชี ้
 ๑.๑.๓  จ านวนตวับ่งชีท้ีอ่ยู่ในระดบัคุณภาพ “พอใช”้จ านวน ........-....... ตวับ่งชี ้

           ๑.๑.๔  จ านวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรงุ จ านวน ......-......... ตวับ่งชี ้
           ๑.๑.๕  ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน” จ านวน ....-........... ตวับ่งชี ้
๑.๒  จดุเด่น  
  1.2.1 จ านวนสาขาวชิาทีค่รผููส้อนมคีุณวุฒดิา้นวชิาชพีตรงตามสาขา อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  1.2.2  สถานศกึษาจดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนเทยีบกบังบด าเนินการ อยูใ่นระดบัดี
มาก 
  1.2.3  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีอ่อกกลางวนัเมือ่เทยีบกบัแรกเขา้อยูใ่นระดบั ดมีาก 
  1.2.4  อตัราส่วนจ านวนผูเ้รยีนต่อครูผูส้อนอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  1.2.5  รอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทวภิาคเีทยีบกบัจ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดของสถานศกึษา 
  1.2.6  คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  1.2.7  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
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  1.2.8  รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามงีานท า ประกอบอาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม 
  1.2.9  จ านวนรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ
อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  1.2.10 จ านวนศษิยเ์ก่าทีป่ระสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชพีไดร้บัรางวลัหรอืเชดิชเูกยีรตจิากหน่วยงาน
หรอืองคก์รในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิอยูใ่นระดบัดมีาก 
๑.๓   จดุท่ีควรพฒันำ  
  1.3.1  อตัราส่วนของผูส้มคัรเรยีนต่อผูเ้รยีนตามแผนการรบัของสถานศกึษา 
  1.3.2  รอ้ยละของงบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการ
สอนเทยีบงบด าเนินการของสถานศกึษา 
  1.3.3  จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัรางวลัระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาติ 
  1.3.4  จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของครทูีไ่ดร้บัรางวลัระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
  1.3.5  ระดบัคุณภาพผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
  1.3.6  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 
๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำ  
  1.4.1  สถานศกึษาส ารวจความตอ้งการในการศกึษาต่อดา้นวชิาชพี 
  1.4.2  สถานศกึษาก าหนดแผนการรบัผูเ้รยีนประจ าปี 
  1.4.3  สถานศกึษาก าหนดแนวทางในการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทีห่ลากหลาย 
   1.4.4  สถานศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
  1.4.5  สถานศกึษาจดัสรรงบประมาณและด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการ
สอนใหเ้หมาะสมตามเกณฑ ์
  1.4.6  สถานศกึษาสรา้งเครอืขา่ยในการระดมทรพัยากรในการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการ
เรยีนการสอน 
  1.4.7  สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  1.4.8  สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  1.4.9  สถานศกึษาสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  1.4.10 สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  1.4.11 สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหค้รจูดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรคห์รอืงานวจิยั
ทีม่คีุณภาพ 
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  1.4.12 สถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รเูขา้รว่มประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  1.4.13 สถานศกึษาน าผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดัมาจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
  1.4.14 สถานศกึษาด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษาทีก่ าหนด 
   1.4.15 สถานศกึษามกีารตดิตามและประเมนิผลการพฒันาสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
  1.4.16 สถานศกึษาน าผลการพฒันามาปรบัปรงุการด าเนินงานของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
   1.4.17 สถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารที่มต่ีอ
คุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  1.4.18 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูรและความพงึพอใจของสถาน
ประกอบการ 
  1.4.19 สถานศกึษามกีารนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง 
  1.4.20 สถานศกึษาน าผลการประเมนิ มาปรบัปรงุการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง   
        
 
 
 
๒. สภำพทัว่ไปของสถำนศึกษำ 
๒.๑ ข้อมูลเก่ียวกบัสถำนศึกษำ 
    ชื่อสถานศกึษา  วทิยาลยัเทคโนโลยคีุวานันท์ 
 ทีต่ัง้  23  หมู ่ 16  ต าบลบา้นเป็ด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 โทรศพัท ์ 043-423863                         โทรสาร  043-423831 
 Website : www.kuva.ac.th    E-mail  kuvananttech@gmail.com 
 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 1 /ส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวดัขอนแก่น 
 สงักดั  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
      สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สงัคม 
     สภำพทัว่ไปของอ ำเภอเมืองขอนแก่น 
   สภำพทำงภมิูศำสตร ์
  อ าเภอเมอืงขอนแก่น เป็นอ าเภอศูนยก์ลางทางการปกครอง การคมนาคม การศกึษา การแพทย ์
อุตสาหกรรม และเศรษฐกจิของจงัหวดัขอนแก่น 
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
  อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตัง้อยูใ่นภูมปิระเทศทีเ่ป็นทีร่าบสงูเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเป็นศูนยก์ลางทางการศกึษา การแพทย ์การอุตสาหกรรมต่าง ๆ จดัเป็นอ าเภอชัน้
พเิศษ มพีืน้ทีป่ระมาณ 963.390 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น อยูห่่างจาก
กรงุเทพมหานคร 445 กโิลเมตร  อ าเภอเมอืงขอนแก่นมอีาณาเขตตดิต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคยีงดงัต่อไปนี้ 
 • ทศิเหนือ ตดิต่อกบัอ าเภออุบลรตัน์และอ าเภอน ้าพอง 
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 • ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอ าเภอซ าสงู อ าเภอเชยีงยนื และอ าเภอโกสุมพสิยั (จงัหวดัมหาสารคาม) 
 • ทศิใต ้ตดิต่อกบัอ าเภอโกสุมพสิยั (จงัหวดัมหาสารคาม) อ าเภอบา้นแฮด และอ าเภอพระยนื 
 • ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัอ าเภอบา้นฝาง 
ลกัษณะภมิูอำกำศ 
 อุณหภมูสิงูสุดโดยเฉลีย่ 36.3 องศาเซลเซยีส ฤดรูอ้นเริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึพฤษภาคม อากาศรอ้นจดั
ในช่วงเมษายนของทุกปี ฤดฝูนมฝีนตกชุก ในเดอืนสงิหาคม ฤดหูนาวเริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม หนาวจดัในช่วงธนัวาคม 
 ข้อมลูด้ำนเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ 
 อาชพีหลกั ไดแ้ก่ การเกษตรกรรม ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั ถัว่เหลอืง ปศุสตัว ์โคเนื้อ โคนม กระบอื สุกร 
ประมง ส่วนใหญ่ท าการประมงโดยการเลีย้งปลาในกระชงั 
กำรคมนำคม 
 ขอนแก่นอยูห่่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต ์449 กโิลเมตร จากกรุงเทพฯ ใชเ้สน้ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ถงึจงัหวดัสระบุร ีตรงหลกักโิลเมตรที ่107 แยกขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน
มติรภาพ) ผ่านจงัหวดันครราชสมีาถงึจงัหวดัขอนแก่น 
อกีเสน้ทางหนึ่ง เมือ่ถงึสระบุรแีลว้ตรงไปตามถนนสระบุร-ีล านารายณ์ แยกขวาเขา้เสน้ทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-
ชยัภูม-ิขอนแก่น หรอืสระบุร-ีอ าเภอล านารายณ์-อ าเภอเทพสถติ-ชยัภูม-ิอ าเภอมญัจาครี-ีอ าเภอพระยนื-ขอนแก่น 
 
 
 
 
๒.๒  ข้อมูลปัจจบุนัของสถำนศึกษำ 
     ๒.๒.๑   แผนภมูกิารบรหิารของสถานศกึษา 
 
                                                        นายจริวุฒ ิ คุวานนัท์ 
                                                            รบัใบอนุญาต 
 
           นายสุวทิย ์ คุวานันท ์                                                           คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเทคโนโลยคีุ
วานนัท ์           
                   ผูจ้ดัการ 
 
                                                           นายกวนิทร ์ ฉิมนาคพนัธุ์ 
                                                          ผูอ้ านวยการ 
 
 
 



8 

 

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร     ฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื         ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนกัศกึษา              ฝ่าย
วชิาการ 

 
 
 
 

- งานบรหิารงานทัว่ไป            - งานวางแผน                                   - งานกจิกรรมนกัเรยีนนกัศกึษา        - แผนกวชิาสามญั 
- งานบุคลากร                     - งบประมาณ                                    - งานครทูีป่รกึษา                         - แผนกวชิา          
- งานการเงนิ                      - งานความรว่มมอื                              - งานปกครอง                                คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ         
- งานการบญัช ี                   - งานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน      - งานแนะแนวอาชพีและ                 - แผนกวชิาการบญัช ี
- งานพสัดุ                         - งานประกนัคุณภาพและฐานการศกึษา       การจดัหางาน                            - แผนกวชิาการ
ขาย    
- งานอาคารสถานที ่                                                                 - งานสวสัดกิารนกัเรยีนนกัศกึษา       - งานพฒันาหลกัสตูร
และ                  
- งานทะเบยีน                                                                        - งานโครงการพเิศษและ                    การเรยีนการสอน 
-งานประชาสมัพนัธ ์                                                                   บรกิารชุมชน                             - งานวดัประเมนิผล                                                                                                          
                                                                                                                                        - งานอาชวีศกึษาทวิ
ภาค ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                        - งานสือ่การเรยีนการ
สอน                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒  คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 

๑.   นายจิรวฒุิ   คุวานันท ์  ผู้รับใบอนุญาต   ประธานคณะกรรมการ 
๒.   นายสวุิทย์    คุวานันท์  ผู้จัดการ    รองประธานกรรมการ 
๓.   นายประยูร   อังสนันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4.   นางสาวอาริยา   ธีรธวัช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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5.   นางสาวเสาวลักษณ์   สายด า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6.   นางอังสนา    ชัยวิรูญรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7.   นายสมใจ   มะเสนา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.   นายสุนันท์จา  พลทองสถิต  ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
๙.   นางสาวจุฑารัตน์  นามมุง    ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุภาณี   ผุยทา  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑๑. นายนิติพล   ใจตรง   ผู้แทนนักเรียน   กรรมการ 
๑๒. นางศิริรัตน์   พันแก้ว  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑๓. นายประสิทธิ์   แสงอรุณ  รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ  กรรมการ 
14. นางจุฑารัตน์   โนนศรีโคตร  รองฯ ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
15. นางสุทิน   สมสมัย   รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ  กรรมการ 
16. นางสาวพยอม   เกิดบรรดิษฐ  เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน  กรรมการ 
17. นายกวินทร์   ฉิมนาคพันธุ์  ผู้อ านวยการ   กรรมการ 
18. นางสาวณัฐริกา   อ่อนศิลา  เลขานุการ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
๒.๒.๓ จ านวนคร ู จ าแนกตามแผนกวชิา/  สาขาวชิา / สาขางาน 
 

แผนกวชิา/
สาขาวชิา/
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวชิาชพี วุฒกิารศกึษา 

คร
ปูร

ะจ
 า 

คร
พูเิ
ศษ

 

ม ี ไม
่ม ี

ปร
ญิญ

า
เอ
ก 

ปร
ญิญ

า
โท

 

ปร
ญิญ

า
ตร

 ี
ต ่า
กว

่า
ปร

ญิญ
า

ตร
 ี

ช่างยนต์ 5 5 - 2 3 - - 5 - 
บญัช ี 3 3 - 3 - - - 3 - 
คอมพวิเตอร ์ 4 4 - 4 - - - 4 - 
การขาย 1 1 - - 1 - - 1  
สามญั 5 5 -   5 - - - 5 - 

รวม 18 18 - 14 4 - - 18 - 
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๒.๒.๔   จ านวนผูเ้รยีนจ าแนกตามระดบั สาขางาน และชัน้ปี 
( ปีทีจ่ดัท ารายงาน  ส ารวจ  ณ  วนัที ่ ๑๐  มถุินายน  2560 ) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ  ปวช 
สาขางานยานยนต์ 
สาขางานบัญชี 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางานการตลาด 

รวม 

 
- 

๒6 
28 
9 

๖3 

 
๑๑9 

- 
- 
- 

๑๑9 

 
- 
- 
- 
- 
- 

26 
29 
 2 

  57 
 

 
8๐ 
- 
- 
- 

80 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

19 
16 
- 

35 

 
50 
- 
- 
- 

50 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
249 
71 
73 
๑1 
404 

ระดับ  ปวส. 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขางานบัญชี 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                    

รวม 

 
- 
3 
- 
3 

 
๒3 
- 
- 

๒3 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
3 
2 
5 

 
29 
- 
- 

29 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
52 
6 
๒ 
6๐ 

รวมทั้งหมด 66 ๑๔2 - 62 109 - 35 50 - 464 

 
๒.๒.๕  จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ๑.  จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา ( ปกต ิ/ ทวภิาค ี/ เทยีบโอน ) 
 
ระดบั/สาขางาน จ านวน รวม 

ปกต ิ ทวภิาค ี เทยีบโอน 
ระดบั  ปวช. 
-   สาขางานยานยนต ์
-   สาขางานบญัช ี
-   สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

รวม 

 
25 
4 
9 
38 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
25 
4 
9 
38 

ระดบั  ปวส.     
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-   สาขางานเทคนิคยานยนต ์
รวม 

- 
- 

20 
20 

- 
- 

20 
20 

รวมทัง้หมด 38 20 - 58 
๒.๓   เกียรติประวติัของสถำนศึกษำ 
              ๒.๓.๑ รางวลัและผลงานของ สถานศกึษา 

- การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี พัง
โคนพณิชยการ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ 6 – 9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่  ๓2 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕60  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
              ๒.๓.๒  รางวลัและผลงานของ ผู้บริหาร  งานวันครู เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖1   
  ๑. นายกวินทร์  ฉิมนาคพันธุ์    ผู้บริหารดีเด่น 
  ๒. นางสุทิน  สมสมัย     ผู้บริหารดีเด่น              
     ๒.๓.๓  รางวลัและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖1 
  1. นางสาวพยอม  เกิดบรรดิษฐ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  (สายสนับสนุนงานการเงิน) 
  2. นายณัฐวุฒิ  กาญจนเจริญพงศ์  บุคลการทางการศึกษาดีเด่น  (สายสนับสนุนงานทะเบียน) 
  3. นางสาวปิยะพร   สิทธิโคตร    ครูผู้มีผลงานดีเด่น  ด้านวิชาชีพ วิชาการ 
  4. นางสาวพัชราภรณ์  ประวะโท   ครุผู้มีผลงานดีเด่น  ด้านงานวิจัย 

5. นายวัชรพล  ชลเดช   ครูผูม้ีผลงานดีเด่นด้านบริการสังคม ชุมชน 
6. นายไพรัตน์  วันไชย์   ครูผู้มีผลงานดีเด่น ครูอาชีวะผู้มีอุดมการณ์ 
7. นางสาวชนิดาภา   บริสุทธิ ์ ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 

พอเพียง 
              ๒.๓.๔ รางวลัและผลงานของผูเ้รยีน  

รางวัลและผลงานของผู้เรียน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่  32  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัง
โคนพณิชยการ  จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ 6 – 9   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖1 

1. การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ (ทีมหญิง) 
 - นางสาวน้ าค้าง   พลค้อ   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 - นางสาวกัญญา   พลโพธิ์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 - นางสาวกัญญาภรณ์   บัวสิม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 - นางสาวดารารัตน์  ทาบุเรศ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
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 - นางสาวนฤมล  นครจันทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
2. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  
- นายอนุรักษ์  พีระภาค   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาวชไมพร   ศรศักดา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาวสาวิตร ี  จันดา   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาววันเพ็ญ  แก้วดวงเล็ก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาววราภรณ์  ธรรมโหร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาวกุลธิดา  แก้วก า   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 
3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

 - นางสาวอังคณา  ไชยรา   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 - นางสาวภารดา   พรหมณี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

4. การแข่งขันวิชาการบัญชี  
- นางสาวอารียา   อุไทยกลาง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาวไอยรดา  พวงเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 - นางสาวเพ็ญนภา  ลุนล ี   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 5. การแข่งขัน Adobe  Photoshop C56  
 - นายภูธเนศ  แฝงฤทธิ์หลง  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
 6. การแข่งขัน  Speech  ภาษาอังกฤษ 
 - นางสาวลลิตา   บุญมณี   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 7. การแข่งขันเทคนิคการน าเสนอขายสินค้าและบริการ 
 - นางสาววราภรณ์   แสนบุตร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 - นางสาวสรารัตน์   กงเวียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 - นางสาวจันทิมาพร   ภักดี  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 8. การแข่งขันงานซ่อมเครื่องยนต์  (ปวช.) 
 - นายวราดล  แวงไทย   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 - นายอรรถพล  น้อยแก่นชู  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

9. การแข่งขันงานซ่อมเครื่องยนต์ (ปวส.) 
- นายธนวรรธก ์  เหมวัล   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
- นายธนายุ  จินา   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
10. การแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก 
- นายอัสนีย์  เพ็งพันธุ์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นายสหรัฐ   ทิพย์เจริญ   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
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11. การแข่งขันงานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) 
- นายธนพล  เนียมจันทร์   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
- นายนิติพล  ใจตรง   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
12. การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  (ปวช.) 
- นางสาวจันประภา   เกตุเมฆ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
13. Microsoft  office  Excel 2010  (ปวช.) 
- นางสาวสาวิตรี   ลาภเหลือ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
14. การแข่งขัน เปตอง ชาย  (ปวช.) 
- นายปรีชา  ผาวงด ี   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๓. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
      ๓.๑ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
                 ๓.๑.๑ ปรชัญา 
   สรา้งคนด ี คนเก่ง  คนเขม้แขง็  สู่สงัคม 
 
  
              ๓.๑.๒ วสิยัทศัน์ 

สถานศกึษาทีม่คีุณภาพการศกึษา  มุ่งสู่ความเป็นเลศิทางดา้นอาชวีศกึษาและทางดา้นวชิาชพี  เพื่อ
เตรยีมพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและมาตรฐานสากล  

     ๓.๑.๓  พนัธกจิ 
1.ส่งเสรมิสนับสนุนในการบรหิารจดัการการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และทวภิาค ีโดยความ

รว่มมอื 
กบัเครอืขา่ย ชุมชน สถานประกอบการไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เสมอภาค และมปีระสทิธภิาพ 

2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ  
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

3. ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา โครงการ สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และเทคโนโลย ีเพื่อน าไปใชใ้นการบูร
ณา 

          การจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
               ๓.๑.๔ อตัลกัษณ์ 
  มารยาทด ี มวีนิยั 

    ๓.๑.๕  รายจ่ายในการบรหิารสถานศกึษา 
รายจ่าย จ านวนเงนิ รอ้ยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรยีนการสอน 
2. รายจ่ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถไป 

289,353 
14,468 

51.72 
2.59 
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บรกิารวชิาการ วชิาชพี หรอืทาประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม 
3. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัท า การประกวด การแสดง 
โครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคข์อง 
ผูเ้รยีน 
4. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักจิกรรมดา้นการรกัชาติ 
เทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัม ี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนนัทนาการ การส่งเสรมิการด ารง
ตน 
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
5. รายจ่ายพฒันาบุคลากร 

 

 
72,338 

 
 

72,338 
 
 
 
 

110,972 
 

 
12.93 

 
 

12.93 
 
 
 
 

19.84 

รวมรายจา่ย 559,469 100.00  
 
    * ปรบัตามบรบิทสถานศกึษา 
    * นิยามศพัท ์ค าว่า งบด าเนินการ หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดของสถานศกึษาในรอบปี ทัง้นี้ไม่รวมค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง  ค่าครภุณัฑ ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงนิเดอืนและเงนิวทิยฐานะของผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาทุกคนในสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 

๓.๒   กำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ 
 
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิครัง้

ล่าสุด 
แผนการปฏบิตักิารตามขอ้เสนอแนะ ผลการ

ด าเนินงาน 
การประเมนิคุณภายในของ
สถานศกึษา 

1.4.1  สถานศกึษาส ารวจความตอ้งการในการศกึษาต่อดา้น
วชิาชพี 
  1.4.2  สถานศกึษาก าหนดแผนการรบัผูเ้รยีนประจ าปี 
  1.4.3  สถานศกึษาก าหนดแนวทางในการเพิม่ปรมิาณ
ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทีห่ลากหลาย 
   1.4.4  สถานศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาระบบ
เทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน 

4.91 



15 

 

  1.4.5  สถานศกึษาจดัสรรงบประมาณและด าเนินการ
พฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอนให้
เหมาะสมตามเกณฑ ์
  1.4.6  สถานศกึษาสรา้งเครอืขา่ยในการระดม
ทรพัยากรในการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการ
เรยีนการสอน 
  1.4.7  สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาใหผู้เ้รยีน
มสีมรรถนะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรค ์
หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  1.4.8  สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ให้
ผูเ้รยีนจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั
ทีม่คีุณภาพ 
  1.4.9  สถานศกึษาสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มประกวด
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  1.4.10 สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาครใูหม้ี
ความรูแ้ละทกัษะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  1.4.11 สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหค้รู
จดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรคห์รอืงานวจิยัทีม่ ี
คุณภาพ 
  1.4.12 สถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รเูขา้รว่มประกวด
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  1.4.13 สถานศกึษาน าผลการประเมนิคุณภาพภายใน
การอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดัมาจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีของสถานศกึษา 
  1.4.14 สถานศกึษาด าเนินการตามแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีของสถานศกึษาทีก่ าหนด 
   1.4.15 สถานศกึษามกีารตดิตามและประเมนิผลการ
พฒันาสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
  1.4.16 สถานศกึษาน าผลการพฒันามาปรบัปรงุการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
   1.4.17 สถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึ
พอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  1.4.18 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตาม
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มาตรฐานของหลกัสตูรและความพงึพอใจของสถานประกอบการ 
  1.4.19 สถานศกึษามกีารนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล
การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง 
  1.4.20 สถานศกึษาน าผลการประเมนิ มาปรบัปรงุการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง   

การประเมนิคุณภาพภายนอกโดย 
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) 
เมือ่วนัที ่ ๒๔-๒๖  มถุินายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 

๑.  ผูบ้รหิารควรสรรหาโปรแกรมระบบบรหิารจดัการ
สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชใ้หค้รอบคลุมทุกฝ่าย 
๒.  สถานศกึษาฯ  ควรตดิตามผูส้ าเรจ็การศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  
เพื่อน าไปใชใ้นการจดักจิกรรม หรอืขอความรว่มมอืจากศษิยเ์ก่า  
เช่น การจดังานคนืสู่เหยา้เพื่อท าใหส้ถานศกึษาไดม้ขีอ้มลูในการ
ตดิตามศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาไปประกอบอาชพีอะไรหรอื
ศกึษาต่อทีใ่ด 
๓.  สถานศกึษาควรส่งเสรมิหรอืกระตุน้ใหน้กัศกึษาเหน็
ความส าคญัของการสอบ  V-NET  เพื่อเป็นการวดัมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาและเป็นทีย่อมรบัในความรู้
ความสามารถของนกัศกึษามากขึน้ 
๔.  สถานศกึษาควรสนบัสนุนงบประมาณ  เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบั  และเขา้รว่มประกวด
แขง่ขนัใหม้ากขึน้  เพื่อเผยแพรช่ื่อเสยีงของสถานศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
๕.  สถานศกึษาควรจดัใหม้กีารพฒันาความรู ้ ความเขา้ใจและ
สามารถผลติสื่อ  นวตักรรม  สิง่ประดษิฐโ์ครงงานวชิาชพีและ
งานวจิยัทีน่อกเหนือจากงานวจิยัในชัน้เรยีนโดยการเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามรู ้ เพื่อพฒันาคุณภาพผลงานของครผููส้อน
ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ 
๖.  สถานศกึษาควรก าหนดใหน้กัศกึษาออกไปใหบ้รกิารวชิาการ
และวชิาชพี 
๗.  ควรมกีารบนัทกึรายงานการใหบ้รกิารวชิาชพีและท าการ
ประเมนิผลจากผูร้บับรกิารทุกครัง้ 
๘  ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนงบประมาณในการบรกิารวชิาการและ
วชิาชพีใหม้ากขึน้ 

วทิยาลยัไดน้ า
ขอ้เสนอแนะไป
ปรบัปรงุ  พฒันา
วทิยาลยัใหด้ขีึน้
และต่อเนื่อง 
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การประเมนิคุณภาพภายนอกโดย 
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
เมือ่วนัที ่ ๒๔-๒๖  มถุินายน ๒๕๕๘ 

๙.  ควรสรรหาผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมา
ประเมนิผลการด าเนินงานตามวสิยัทศัน์  เพื่อน าผลการ
ประเมนิมาก าหนดเป้าหมาย  กลยทุธ ์ และแผนการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อความเป็นจรงิและเกดิผล
ประโยชน์ต่อสถานศกึษาและชุมชนทอ้งถิน่ 
๑๐.  ผูบ้รหิารควรสรา้งแรงจงูใจเพื่อลดอตัราก าลงัเขา้
ออก  ของบุคลากร  เช่นการส่งเสรมิคนด ี มผีลงาน
ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ  หรอืการจดัสวสัดกิารต่างๆเพื่อสรา้ง
ขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากร 
๑๑.  ผูบ้รหิารควรน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการเพื่อให้
เกดิผลสมัฤทธิอ์ยา่งเป็นรปูธรรมชดัเจน  สามารถเป็น
สถานศกึษาพอเพยีงแบบอยา่งได ้ เนื่องจาก
สถานศกึษามพีืน้ทีบ่รเิวณกวา้งขวาง 
๑๒.  ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาไดร้บัการพฒันา  โดยมโีครงการแลกเปลีย่น
บุคลากรรว่มกบัสถานศกึษาอื่น 
๑๓.  ควรน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจดัเกบ็
เอกสาร 
๑๔.  ผูบ้รหิารควรน าเสนอเรือ่งปัญหาการออกใบ
ประกอบวชิาชพีคร ู สู่กระบวนการแกไ้ขในล าดบัต่อไป 
๑๕.  ผูบ้รหิารควรน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ
จดัเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
๑๖.  ควรสรา้งความรว่มมอืกบัผูป้กครอง  หรอืชุมชนใน
การสอดส่องดแูลพฤตกิรรมของผูเ้รยีนสรา้งเครอืขา่ย
ผูป้กครอง  หรอืประสานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจในพืน้ที่ 
๑๗.  ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิพฒันาความรูด้า้นการประกนั
คุณภาพทัง้ภายในและภายนอกใหแ้ก่ครแูละบุคลากรให้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งต่อเนื่อง 
๑๘.  ผูบ้รหิารควรสนับสนุนใหม้กีารน าระบบสารสนเทศ
มาใชใ้นการบรหิารจดัเกบ็ขอ้มลูการประกนัคุณภาพ 
๑๙.  ผูบ้รหิาร  ครแูละบุคลากรควรน าผลการประเมนิ
โดยตน้สงักดัและผลการประเมนิจาก  สมศ.รอบทีส่าม
ไปวางแผนพฒันา  เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานมคีุณภาพ
เพิม่ขึน้ 
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๔. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนท่ี ๑ ด้ำนผลกำรจดักำรศึกษำ 

ผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ตามอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาคุณธรรม มคีวามรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาวชิาชพีของหลกัสูตรในแต่ละระดบัและแต่ละสาขาวชิา สาขางาน เป็นทีพ่งึพอใจ
ของตลาดแรงงานและมสีดัส่วนผูส้ าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัผูเ้รยีนแรกเขา้ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ ระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษามขีอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาจ าแนกเป็น ผูท้ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อและ
ประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนผูส้ าเรจ็
การศกึษา 

รอ้ยละ 100.00 

๒. สถานศกึษาไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นรายบุคคลและ
ไดร้บัขอ้มลูตอบกลบัไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู่ส้ าเรจ็การศึกษาไป
ท างาน จากสถานศกึษาทีผู่ส้ าเรจ็การศกึษาไปศกึษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผูร้บับรกิาร จากการประกอบอาชพีอสิระของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

รอ้ยละ  90.00 

๓. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึ 
ประสงคเ์ฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตัง้แต่รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไปของจ านวนขอ้มลูตอบกลบั 

รอ้ยละ 100.00 

๔. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้นสมรรถนะหลกัและ 
สมรรถนะทัว่ไป เฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตัง้แต่รอ้ยละ ๘๐ขึน้ไปของจ านวนขอ้มลูตอบกลบั 

รอ้ยละ 100.00 

๕. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้นสมรรถนะวชิาชพี 
เฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตัง้แต่รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไปของจานวนขอ้มลูตอบกลบั 

รอ้ยละ 100.00 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
๑. ส ารวจ/เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  
ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบั
คุณภาพ 

ผลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1,2,3,4  และ  5  รวม  5  ขอ้  5 ดมีาก 
 
 จดุเด่น 
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  รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามงีานท า ประกอบอาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อภายใน  1  ปี อยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม 

จดุท่ีควรพฒันำ 
ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการหรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา  

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ  
  สถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ
คุณภาพผูส้ าเรจ็ 
 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒ ร้อยละของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำเทียบกบัจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

สรปุร้อยละของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำเทียบกบัจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน 

หลกัสตูร/ระดบัชัน้ 
จ ำนวนผูเ้รียนแรก

เข้ำ 

จ ำนวนผูส้ ำเรจ็

กำรศึกษำ 
ร้อยละ 

ปวช. 136 79 58.09 

ปวส. 46 30 65.22 

รวม 182 109 59.89 

 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒ ร้อยละของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำเทียบกบัจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
 

สาขางาน 
จ านวนนกัศกึษาแรก

เขา้ 
จ านวนนกัศกึษา

แรกเขา้ 
จ านวนผูส้ าเรจ็
การศกึษา รอ้ยละ 

ปีการศกึษา  2558 ปีการศกึษา  2559 ปีการศกึษา  2560 
ปวช.   -ช่างยนต์ 68 - 46 67.65 
         -บญัช ี 31 - 19 61.29 

- คอมพวิเตอร ์ 37 - 14 37.84 
ปวส.-เทคนิคยานยนต์ - 36 25 69.44 
      -บญัช ี  4 3 75.00 
      -คอมพวิเตอร ์  3 2 66.67 
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รวม 136 43 109  
รวมทัง้หมด 179 109 60.89 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
๑. เกบ็สถติจิากจ านวนแรกเขา้และน ามาเปรยีบเทยีบกบัยอดจ านวนนกัเรยีนปัจจบุนั  
 

ผลกำรประเมิน 
ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

3.81 ด ี
จดุเด่น    

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีอ่อกกลางคนัเมือ่เทยีบกบัแรกเขา้ อยูใ่นระดบั ดมีาก  
จดุท่ีควรพฒันำ  

ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการหรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ   

สถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการหรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 
มำตรฐำนท่ี ๒ ด้ำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั
มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรของสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การประสานความรว่มมอืกบับุคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันามาตรฐาน
การศกึษาทุกระดบั 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑  ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม 
ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษามกีารใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานศกึษาคุณธรรม แก่ 
ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีนรว่มกนั 

ม ี

๒. สถานศกึษามกีารก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา” พฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงค ์
ของกลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มคร ูและบุคลากรทางการศกึษา และกลุ่มผูเ้รยีน ดว้ยความสมคัรใจ 
เตม็ใจและโดยการมสี่วนรว่มของทุกคน 

ม ี

๓. สถานศกึษาจดัใหก้ลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มครแูละบุคลากรทางการศกึษา และกลุ่มผูเ้รยีน 
จดัทาโครงการคุณธรรม จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคร์่วมกนั 
ของแต่ละกลุ่ม 

ม ี

๔. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุนใหก้ลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
และ 

ม ี
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กลุ่มผูเ้รยีนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จรยิธรรม โดยมกีารนิเทศและเสรมิแรง 
๕. สถานศกึษามกีารประเมนิผลการดาเนินการและตามเป้าหมายทีก่ าหนด และมกีาร 
ก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

ม ี

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
1. 1  วนั  1  ความด ี
2. ธรรมะกบัชวีติจรงิ 
 

ผลกำรประเมิน 
ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1,2,3,4,และ 5 5 ดมีาก 
จดุเด่น  
               ผูบ้รหิารมคีวามประพฤตเิป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ครไูมเ่อาเวลาท างานไปท าประโยชน์
ส่วนตวั  นกัเรยีนมนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ท าประโยชน์ใหเ้พื่อน ๆ ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื 
จดุท่ีควรพฒันำ   
               ผูบ้รหิารควรใชจ้า่ยตามแผนงาน ครตูอ้งใชส้ื่อการสอนรว่มกนัอย่างคุม้ค่า นกัเรยีนตอ้งไมล่อกการบา้น
เพื่อนและใชจ้่ายอย่างประหยดั 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ   
               ครตูอ้งสอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห ์ รูจ้กัการแกปั้ญหา  ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
  
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ ระดบัคณุภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคญัของหน่วยงำนต้นสงักดั 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้สงักดั
มอบหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ม ี

๒. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามสามารถในการสื่อสารให ้ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการ
ศกึษาและผูเ้รยีนรวมทัง้ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภาครฐัและเอกชนไดรู้แ้ละเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้สงักดัมอบหมายไดเ้ป็น
อยา่งด ี

ม ี

๓. คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีน รว่มกนัก าหนดแผนงานโครงการ กจิกรรมและ
เป้าหมายและด าเนินงานเพื่อใหน้โยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัประสบผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ม ี
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๔. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามกีารตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กจิกรรมและเป้าหมายทีก่ าหนด 

ม ี

๕. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพฒันาต่อไป 

ม ี

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
๑ กจิกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผูป้กครอง 
๒ กจิกรรมเยีย่มบา้นศษิยร์กั 
๓ กจิกรรมแนะแนวการศกึษา 

 
ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1,2,3,4  และ 5 5 ดมีาก 
จดุเด่น  

 มกีารก าหนดปรชัญา  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  อตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์  พรอ้มทัง้มกีารวางแผนการด าเนินงานไว้
อยา่งชดัเจน 
จดุท่ีควรพฒันำ   

มกีระบวนการตดิตามงานในทุกภารกจิ อยา่งจรงิจงัและเหน็ผลอยา่งแทจ้รงิ 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ   

มกีารจดัท าการรายงานผลโครงการ/กจิกรรมตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓ ระดบัคณุภำพในด้ำนกำรจดักำรด้ำนบคุลำกร 
ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษา ส่งเสรมิ สนับสนุน กากบัดแูล ใหม้จีานวนครทูัง้หมดเทยีบกบัจานวน
ผูเ้รยีน 
ทัง้หมดตามเกณฑม์าตรฐานอตัรากาลงัในสถานศกึษาสงักดัสานกังานคณะกรรมการการ 
อาชวีศกึษาตามหนงัสอื ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/55 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 หรอื

ม ี
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ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนว่าดว้ยการก าหนดจ านวนครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลว้แต่กรณี 
๒. สถานศกึษา ส่งเสรมิ สนับสนุน กากบัดแูล ใหค้รผููส้อนในแต่ละรายวชิาทุกคน เป็นผู้
ทีจ่บการศกึษาตรงหรอืสมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อนหรอืเป็นผูท้ีไ่ด้เขา้รบัการศกึษาหรอื
ฝึกอบรมเพิม่เตมิตรงหรอืสมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อน 

ม ี

๓. สถานศกึษา ส่งเสรมิ สนับสนุน กากบัดแูล ใหค้รไูม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไดศ้กึษา 
ฝึกอบรมประชุมวชิาการ ศกึษาดงูานดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
รายวชิาทีส่อนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชัว่โมงต่อปี 

รอ้ยละ  77.77 

๔. สถานศกึษา ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูล ใหม้จี านวนบุคลากรทางการศกึษา ตาม
เกณฑ ์
มาตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษาสงักดัสานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาตาม
หนงัสอื ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/55 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนว่าดว้ยการก าหนดจ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลว้แต่กรณี 

ม ี

๕. สถานศกึษา ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บั
การ 
ประกาศเกยีรตคิุณ ยกยอ่งความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชพี จากหน่วยงานหรอืองคก์รภายนอก ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕ ของจ านวนครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาทัง้หมด 

ม ี

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
๑. อบรมโครงการส่งเสรมิความรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
๒. อบรมการจดัท าเอกสารทางทะเบยีนโรงเรยีนและหลกัฐานการศกึษา 
๓. อบรมการจดัท าแผนพฒันาสถานศกึษาสู่มาตรฐานการอาชวีศกึษา  2559 
4. ประกาศเกยีรตคิุณ  งานวนัคร ู 

 
ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น      

 ส่งเสรมิใหค้รอูบรมสมัมนา 
จดุท่ีควรพฒันำ   

ควรส่งเสรมิสวสัดกิารครเูพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจ 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ    

ควรส่งเสรมิใหค้รศูกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ 
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ตวับ่งช้ี ๒.๔ ระดบัคณุภำพในกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน 

ประเดน็การประเมนิ จ านวนเงนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษามแีผนปฏบิตังิานประจ าปีมกีารจดัสรรงบประมาณเป็น
ค่าใชจ้่ายของแผนงาน โครงการ กจิกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ  
=1,453,586.92 
 มแีผนงาน 

 
๒. สถานศกึษามรีายจ่ายดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรยีน 
การสอนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

289,353 
 

๓. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้
ความสามารถไปบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สงัคมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

14,468 
 

๔. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัท าการ 
ประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๕ ของงบ
ด าเนิน 

72,338 

 

๕. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักจิกรรมดา้น 
การรกัชาต ิเทดิทูนพระมหากษตัรยิ ์ส่งเสรมิการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารงุ 
ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การกีฬาและ 
นนัทนาการ การส่งเสรมิการด ารงตนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไม ่
น้อยกว่ารอ้ยละ ๕ ของงบด าเนินกา 

72,338 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

๑. กจิกรรมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวางกูร (ร.10) 

2. กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ 
3. กจิกรรมเลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีนและอบรมภาวะผูน้ าทางดา้นประชาธปิไตย 
4. กจิกรรมไหวค้ร ู
5. กจิกรรมถวายเทยีมพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
6. กจิกรรมส่งทา้ยปีเก่าวถิไีทย ตอ้นรบัปีใหมว่ถิพีุทธ 
7. กจิกรรมคุวานันทบ์รกิารชุมชน รว่มใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 
8. กจิกรรมขยบักายยามเชา้ชวีสีดใส 
9. กจิกรรมประเพณรีายงานตวัน้องใหมแ่ละรอ้งเพลงประจ าวทิยาลยั 
10. กจิกรรมสานสมัพนัธน้์องพีคุ่วานนัทร์วมใจ รุน่ที ่9 
11. กจิกรรมคุวานันทเ์กมส ์ 2017 
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12. กจิกรรม  Kuvanant  Futsal  Leauge  สานสมัพนัธต์า้นยาเสพตดิ 
13. กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรส์ู่ชุมชนและ Big  Cleaning  
14. กจิกรรมบรกิารชุมชน จติอาสาแผนกช่างยนต์ 
15. กจิกรรมบรกิารชุมชน การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน  
16. กจิกรรมคุวานันทจ์ติอาสา “เราท าความด ีดว้ยหวัใจ” 
17. กจิกรรมเดนิตามรอยพ่อสานต่องานทีพ่่อท า (ปลกูเหด็นางฟ้า) 
18. กจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืวสิามญั น้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
19. กจิกรรมน าเสนอผลงานนวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์นกัเรยีน นกัศกึษา 
20. กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนผูน้ าดา้นประชาธปิไตย 

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

สถานศกึษาสนับสนุนงบประมาณค่าวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนเทยีบกบังบด าเนินการ อยู่

ในระดบั ดมีาก 

จดุท่ีควรพฒันำ 

สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุนพฒันาคร ูผูเ้รยีนใหจ้ดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรคห์รอืงานวจิยัทีม่ ี

คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

สถานศกึษาควรส่งเสรมิ จดัสรรงบประมาณใหค้ร ูผูเ้รยีนจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรคห์รอื

งานวจิยัทีม่คีุณภาพใชป้ระโยชน์เผยแพรแ่ละใหไ้ดร้บัรางวลัอยา่งต่อเนื่อง 

ตวับ่งช้ี ๒.๕ ระดบัคณุภำพในกำรบริหำรจดักำรด้ำนจดักำรด้ำนอำคำรสถำนท่ี ด้ำนครภุณัฑ ์และด้ำน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษามกีารพฒันาและดแูลสภาพแวดลอ้ม ภูมทิศัน์ของสถานศกึษาใหส้ะอาด 
เรยีบรอ้ย สวยงามและปลอดภยั ม ี

๒. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ทิยบรกิารและอื่นๆ ใหม้สีภาพทีพ่รอ้มใชง้าน มคีวามปลอดภยั สะอาด 
เรยีบรอ้ย สวยงาม 

ม ี

๓. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลในการจดัหา การใช ้การบ ารงุรกัษาครุภณัฑท์ีเ่หมาะสม 
เพยีงพอและมคีวามปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ม ี

๔. สถานศกึษามกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารจดัการระบบ ม ี
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ฐานขอ้มลู อยา่งน้อย ๔ ประเภท อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ คอื  
   (๑) มรีะบบป้องกนัผูบุ้กรุกระบบฐานขอ้มลูจากภายในและภายนอก     
    (๒) มกีารก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึระบบฐานขอ้มลูอย่างชดัเจน     
    (๓) มกีารตดิตัง้โปรแกรม Anti Virus  เพื่อป้องกนัไวรสัและก าจดัไวรสั ในเครือ่งลกู
ขา่ย     
    (๔) มฐีานขอ้มลูมกีาร Update เป็นปัจจบุนั    
    (๕) มกีารส ารองฐานขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ 
๕. สถานศกึษาส่งเสรมิใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษาและผูเ้รยีน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูสารสนเทศ อยา่งมคีุณภาพ 

ม ี

 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

           ๑. กจิกรรมปรบัปรุงภมูทิศัน์สดใสใส่ใจบรกิาร 

           ๒. กจิกรรมพฒันาระบบเครอืขา่ยไรส้ายของวทิยาลยั 

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

สถานศกึษามสีภาพแวดลอ้มทีน่่าเรยีนน่าอยู่ 

จดุท่ีควรพฒันำ 

สถานศกึษายงัไม่มโีปรแกรมทีใ่ชส้ าหรบัเป็นฐานขอ้มลูและโปรแกรมทีใ่ชใ้นการท างาน 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

สถานศกึษาควรเพิม่ สถานทีพ่กัผ่อนในช่วงพกักลางวนัและคาบว่างไวส้ าหรบัใหน้กัเรยีนพกัผ่อน 

สถานศกึษาควรจดัสรรงบประมาณและด าเนินการด้านโปรแกรมทีใ่ชส้ าหรบัเป็นฐานขอ้มลูและโปรแกรมทีใ่ช้

ในการท างาน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระดบัคณุภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ ในการประสานความรว่มมอืกบั
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อระดมทรพัยากรในการบรหิารจดัการศกึษา 

ม ี

๒. สถานศกึษามจี านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีร่ว่มมอืในการจดัการศกึษาดา้นระบบทวภิาค ี

๑ : 32 
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หรอืดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพี หรอืดา้นการศกึษาดงูานของ
ผูเ้รยีนดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้น โดยมสีดัส่วนของความรว่มมอื 1 
แห่ง ต่อผูเ้รยีนไมเ่กนิ 40 คน 
๓. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการรบัเชญิเป็นครู
พเิศษ วทิยากร รว่มพฒันาผูเ้รยีนในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการ
สอน 

ม ี

๔. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการมอบ
ทุนการศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยมสีดัส่วน 1 ทุนต่อผูเ้รยีนไมเ่กนิ 100 
คน 

๑ : 89 

๕. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรจิาคเงนิ หรอื
วสัดุอุปกรณ์ หรอืครภุณัฑ ์หรอืสิง่อื่นๆ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย
อยา่ง เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัการศกึษา จ านวนไมน้่อยกว่า 5 
รายการ 

 
จ านวน    7    รายการ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

๑. สมดุบนัทกึการฝึกงาน 

๒. กจิกรรมศกึษาดงูาน 

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

สถานศกึษาไดร้บัความรว่มมอืกบัสถานประกอบการเป็นอยา่งดแีละต่อเนื่อง 

จดุท่ีควรพฒันำ 

มคีรพูเิศษ  วทิยากร  มาใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

สถานศกึษาควรรว่มมอืกบัสถานประกอบการในการเชญิวทิยากรมาอบรม 

มำตรฐำนท่ี ๓  ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษาแต่ละระดบั ตามหลกัสตูรและระเบยีบ

กระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมนิผลการเรยีนของแต่ละหลกัสตูร ส่งเสรมิ สนบัสนุน 
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ก ากบัดแูล ใหค้รจูดัการเรยีนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ มกีารพฒันารายวชิา หรอืก าหนดรายวชิา

ใหมห่รอืกลุ่มวชิาเพิม่เตมิใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑  ระดบัคณุภำพในกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑.สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัท าแผนการจดัการ
เรยีนรูร้ายวชิาทีถู่กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ ดว้ยเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย
และบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน 

ม ี

๒.สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัการเรยีนการสอนตาม
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีารบนัทกึหลงัการสอน 

ม ี

๓. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนนาผลจากการวดัผลและ
การประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 

ม ี

๔. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีนการ
สอนของครทูุกคนเพื่อเป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหา พฒันาการเรยีนการสอน
ต่อไป 

ม ี
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๕. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนแกไ้ขปัญหา พฒันาการ
เรยีนการสอนรายวชิาโดยการศกึษาหรอืการวจิยั อยา่งน้อย 1 รายวชิา ซึง่
ประกอบดว้ย 
(๑) การระบุปัญหา 
(๒) การระบุวตัถุประสงค ์
(๓) วธิกีารด าเนินการ 
(๔) การเกบ็ขอ้มลู 
(๕) การวเิคราะห ์รายงานสรปุผลเพื่อน าความรูท้ี่ไดจ้ากการศกึษาหรอืการวจิยั 
ไปใชป้ระโยชน์ 

ม ี

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

๑. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา  
๒. สมดุประเมนิผล  
๓. เอกสารหลกัฐานการนิเทศคร ู  
๔. วจิยัในชัน้เรยีน 
  

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

สถานศกึษาสนับสนุนใหค้รทู าสื่อและแผนการสอนโดย 

จดุท่ีควรพฒันำ 

ควรน าบนัทกึหลงัการสอนมาพฒันาเกี่ยวกบัการสอน 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

สถานศกึษาควรเพิม่ทุนการท าวจิยัใหม้ากขึน้ 

 

ตวับ่งช้ี ๓.๒ ระดบัคณุภำพในกำรพฒันำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑.สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหค้รศูกึษา ส ารวจขอ้มลูความ
ตอ้งการในการพฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิา      ม ี

๒.สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รพูฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิา
ตามขอ้ 1 จากเอกสารอา้งองิทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืพฒันารว่มกบัสถานประกอบการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ม ี
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๓. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุนสื่อการสอนและก ากบัดแูลใหค้รจูดัการเรยีน
การสอนในรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 

ม ี

๔. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และน าผลไปปรบัปรงุแกไ้ขรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันา 

ม ี

๕. สถานศกึษามรีายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 – 
4 ไมเ่กนิ 3 ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ม ี

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

1. มเีอกสารการขออนุญาตเปิดหลกัสตูร  

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิขอ้ 1,2,3,4 และ 5 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

มรีะบบในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูรอย่างชดัเจน มกีารประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนของครผููส้อน
จากนกัศกึษาเพื่อน าผลไปปรบัปรงุคุณภาพของหลกัสตูร 
จดุท่ีควรพฒันำ 

ส่งเสรมิใหค้รพูฒันาคุณภาพดา้นวชิาการ กระตุน้ใหจ้ดัท าผลงานทางวชิาการ 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีารวจิยัเพื่อน าผลมาปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 
 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ี ๓.๓  ระดบัคณุภำพในกำรจดักำรศึกษำ 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
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๑. สถานศกึษาจดัการศกึษาระบบทวภิาคตีามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง
มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวน
ผูเ้รยีนทัง้หมด 

รอ้ยละ  15.95 

๒.สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์ทกัษะ
วชิาชพีในสถานประกอบการ หน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีน โดยใหม้คีรู
นิเทศไปนิเทศผูเ้รยีนอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

ม ี

๓. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนทุกคนท าโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีนเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสม โดยผลงานทีเ่กดิขึน้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของจ านวนโครงการทัง้หมด 

รอ้ยละ  81.40 

๔. สถานศกึษาจดัใหผู้เ้รยีนไดร้บัการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารในการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีทีส่ านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ก าหนด โดยมผีูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิครบถว้น สมบรูณ์จากการเขา้รบัการ
ประเมนิครัง้แรกไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้รยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนครบทุก
รายวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูร 

รอ้ยละ 100.00 

๕. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนไดร้บัรางวลั ประกาศเกยีรตคิุณ
ยกยอ่งความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจรยิธรรม จากบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก
หรอืองคก์รภายนอก ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 

รอ้ยละ  50.00 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

          ๑. สมดุฝึกงาน  

          ๒. รปูเล่มวชิาโครงการ 

3. บรกิารวชิาการวชิาชพีสู่ชุมชน 

4. วุฒบิตัรประกาศเกยีรตคิุณ 

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการท ากจิกรรม มศีกัยภาพในการท ากจิกรรมทัง้เป็นผูจ้ดัและผูเ้ขา้รว่ม  นกัเรยีน

คณะกรรมการนกัเรยีนมบีทบาทในการจดักจิกรรมของวทิยาลยั 

จดุท่ีควรพฒันำ 

วทิยาลยัไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตชุมชน ท าใหเ้วลาท ากจิกรรมรว่มกบัชุมชนเป็นไปไดย้ากและยงัมกีจิกรรมรว่มกบั

ชุมชนน้อย 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

วทิยาลยัควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนท ากจิกรรมรว่มกบัสงัคมในเทศกาล วนัส าคญัต่าง ๆ โดยการไป

ตดิต่อกบัเทศบาล  อบต. 

ตวับ่งช้ี ๓.4  ระดบัคณุภำพในกำรจดักำรศึกษำ 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนู
พระมหากษตัรยิ ์ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง
เป็นประมขุ และทะนุบ ารงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กจิกรรม และ
ก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้รว่มกจิกรรมไมน้่อยกว่า ๑ กจิกรรม 

จ านวน    5    กจิกรรม   

จ านวน  386  
ผูเ้ขา้รว่ม   

๒. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ไม่
น้อยกว่า ๕ กจิกรรมและก ากบัดูแลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่า ๑ 
กจิกรรม 

จ านวน  5      กจิกรรม  

จ านวน  378  
ผูเ้ขา้รว่ม   

๓. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการกฬีาและนันทนาการ 
ไมน้่อยกว่า ๕ กจิกรรม และก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้รว่มกจิกรรมไมน้่อยกว่า 
๑กจิกรรม 

จ านวน  5      กจิกรรม   

จ านวน 397   
ผูเ้ขา้รว่ม   

๔. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการส่งเสรมิการดารงตน
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไมน้่อยกว่า ๕ กจิกรรม และก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีน
แต่ละคนเขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กจิกรรม 

จ านวน   5     กจิกรรม   

จ านวน   395 
ผูเ้ขา้รว่ม   

๕. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืทาประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม ไม่
น้อยกว่า ๕ กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้รว่มกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑
กจิกรรม 

จ านวน   5     กจิกรรม    

จ านวน 394   
ผูเ้ขา้รว่ม   

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  
๑. กจิกรรมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวางกูร (ร.10) 
2. กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ 
3. กจิกรรมเลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีนและอบรมภาวะผูน้ าทางดา้นประชาธปิไตย 
4. กจิกรรมไหวค้ร ู
5. กจิกรรมถวายเทยีมพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
6. กจิกรรมส่งทา้ยปีเก่าวถิไีทย ตอ้นรบัปีใหมว่ถิพีุทธ 
7. กจิกรรมคุวานันทบ์รกิารชุมชน รว่มใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 
8. กจิกรรมขยบักายยามเชา้ชวีสีดใส 
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9. กจิกรรมประเพณรีายงานตวัน้องใหมแ่ละรอ้งเพลงประจ าวทิยาลยั 
10. กจิกรรมสานสมัพนัธน้์องพีคุ่วานนัทร์วมใจ รุน่ที ่9 
11. กจิกรรมคุวานันทเ์กมส ์ 2017 
12. กจิกรรม  Kuvanant  Futsal  Leauge  สานสมัพนัธต์า้นยาเสพตดิ 
13. กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรส์ู่ชุมชนและ Big  Cleaning  
14. กจิกรรมบรกิารชุมชน จติอาสาแผนกช่างยนต์ 
15. กจิกรรมบรกิารชุมชน การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน  
16. กจิกรรมคุวานันทจ์ติอาสา “เราท าความด ีดว้ยหวัใจ” 
17. กจิกรรมเดนิตามรอยพ่อสานต่องานทีพ่่อท า (ปลกูเหด็นางฟ้า) 
18. กจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืวสิามญั น้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
19. กจิกรรมน าเสนอผลงานนวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์นกัเรยีน นกัศกึษา 
20. กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนผูน้ าดา้นประชาธปิไตย 

 
ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการท ากจิกรรม มศีกัยภาพในการท ากจิกรรมทัง้เป็นผูจ้ดัและผูเ้ขา้รว่ม  นกัเรยีน

คณะกรรมการมบีทบาทในการจดักจิกรรมของวทิยาลยั 

จดุท่ีควรพฒันำ 

วทิยาลยัไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตชุมชน ท าใหเ้วลาท ากจิกรรมรว่มกบัชุมชนเป็นไปไดย้ากและยงัมกีจิกรรมรว่มกบั

ชุมชนน้อย 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

วทิยาลยัควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนท ากจิกรรมรว่มกบัสงัคมในเทศกาล วนัส าคญัต่าง ๆ โดยการไป

ตดิต่อกบัเทศบาล  อบต. อบจ. หน่วยงานภาครฐั 

 

มำตรฐำนท่ี ๔ ด้ำนกำรประกนัคณุภำพภำยใน 

สถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันา

มาตรฐานการศกึษาประกอบดว้ยการประเมนิคุณภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและการพฒันา

คุณภาพการศกึษา 
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ตวับ่งช้ี ๔.๑  ระดบัคณุภำพในกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพภำยใน 

ประเดน็การประเมนิ ผลการด าเนินงาน 
๑.สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยการมสี่วน
รว่มของคร ูบุคลากรทางการศกึษา ผูเ้รยีน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ม ี

๒.สถานศกึษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ม ี

๓. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจดัใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ม ี

๔. สถานศกึษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ม ี
๕. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องจากผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ม ี

โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

             ๑. แผนปฏบิตักิาร 

             ๒. รายงานประจ าปี 

             ๓. แผนพฒันาการจดัการศกึษา 

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 ดมีาก 
จดุเด่น 
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มกีารประชุม 

จดุท่ีควรพฒันำ 

เนื่องจากครมูจี านวนน้อย ท าใหค้รผููร้บัผดิชอบในโครงการ/กจิกรรมมไีมเ่พยีงพอ 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพฒันำ 

ควรมกีารเพิม่บุคลากรเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ี ๔.๒  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีกำรพฒันำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตวับ่งชี ้ ขอ้มลู
ยอ้นหลงั  

เปรยีบเทยีบการพฒันา  
 

พฒันา /ไมพ่ฒันา 

ปีการศกึษา
2559 

ปี
การศกึษา 
2560 

ปีการศกึษา
2561 

ตวับ่งชีท้ี ่๑.๑ ระดบัความพงึ
พอใจทีม่ต่ีอคุณภาพของผูส้ าเรจ็
การศกึษา 

5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๑.๒ รอ้ยละของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัจาน
วนผูเ้ขา้เรยีน 

3.50 3.81 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๑ ระดบัคุณภาพใน
การดาเนินการบรหิารจดั
การศกึษาตามแนวทาง
สถานศกึษาคุณธรรม 

5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๒ ระดบัคุณภาพใน
การดาเนินการตามนโยบาย
ส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั 

5 5 - พฒันา 
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ตวับ่งชีท้ี ่๒.๓ ระดบัคุณภาพใน
ดา้นการจดัการดา้นบุคลากร 5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๔ ระดบัคุณภาพใน
การบรหิารจดัการดา้นการเงนิ 4.50 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๕ ระดบัคุณภาพใน
การบรหิารจดัการดา้นอาคาร
สถานที ่ดา้นครุภณัฑ ์และดา้น
ฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

4.50 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๖ ระดบัคุณภาพใน
การประสานความรว่มมอืเพื่อ
การบรหิารจดัการศกึษา 

5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๑ ระดบัคุณภาพใน
การจดัการเรยีนการสอน
รายวชิา 

5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๒ ระดบัคุณภาพใน
การพฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิา 5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๓ ระดบัคุณภาพใน
การจดัการศกึษา 5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๔ ระดบัคุณภาพใน
การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 5 5 - พฒันา 

ตวับ่งชีท้ี ่๔.๑ ระดบัคุณภาพใน
การดาเนินการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

5 5 - พฒันา 

 

จ ำนวนตวับ่งช้ีทัง้หมดท่ีมีกำร
ประเมิน 

จ ำนวนตวับ่งช้ีท่ีมีกำรพฒันำ ร้อยละ 

13 13 100 
ผลกำรประเมิน 

คา่คะแนน ระดบัคุณภาพ 
4.91 ดมีาก 

จดุเด่น 

  1. จ านวนสาขาวชิาทีค่รผููส้อนมคีุณวุฒดิา้นวชิาชพีตรงตามสาขา อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
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  2.  สถานศกึษาจดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนเทยีบกบังบด าเนินการ อยูใ่นระดบัดมีาก 
  3.  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีอ่อกกลางวนัเมือ่เทยีบกบัแรกเขา้อยูใ่นระดบั ดมีาก 
  4.  อตัราส่วนจ านวนผูเ้รยีนต่อครผููส้อนอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  5.  รอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทวภิาคเีทยีบกบัจ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดของสถานศกึษา 
  6.  คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  7.  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  8.  รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามงีานท า ประกอบอาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  9.  จ านวนรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตอิยู่
ในระดบัดเียีย่ม 
  10. จ านวนศษิยเ์ก่าทีป่ระสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชพีไดร้บัรางวลัหรอืเชดิชเูกยีรตจิากหน่วยงาน
หรอืองคก์รในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิอยูใ่นระดบัดมีาก 
จดุท่ีควรพฒันำ  
  1.  อตัราส่วนของผูส้มคัรเรยีนต่อผูเ้รยีนตามแผนการรบัของสถานศกึษา 
  2.  รอ้ยละของงบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน
เทยีบงบด าเนินการของสถานศกึษา 
  3.  จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
  4.  จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของครทูีไ่ดร้บัรางวลัระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
  5.  ระดบัคุณภาพผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
  6.  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 
  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำ  
  1.  สถานศกึษาส ารวจความตอ้งการในการศกึษาต่อดา้นวชิาชพี 
  2.  สถานศกึษาก าหนดแผนการรบัผูเ้รยีนประจ าปี 
  3.  สถานศกึษาก าหนดแนวทางในการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทีห่ลากหลาย 
   4.  สถานศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
  5.  สถานศกึษาจดัสรรงบประมาณและด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้หมาะสมตามเกณฑ ์
  6.  สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายในการระดมทรพัยากรในการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการ
เรยีนการสอน 
  7.  สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันาใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  8.  สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
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  9.  สถานศกึษาสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  10. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  11. สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหค้รจูดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรคห์รอืงานวจิยัทีม่ ี
คุณภาพ 
  12. สถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รเูขา้รว่มประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  13. สถานศกึษาน าผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดัมาจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
  14. สถานศกึษาด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษาทีก่ าหนด 
   15. สถานศกึษามกีารตดิตามและประเมนิผลการพฒันาสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
  16. สถานศกึษาน าผลการพฒันามาปรบัปรงุการด าเนินงานของสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
   17. สถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ
คุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  18. สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูรและความพงึพอใจของสถาน
ประกอบการ 
  19. สถานศกึษามกีารนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 
  20. สถานศกึษาน าผลการประเมนิ มาปรบัปรงุการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง   
  

 

 

 

 

- 

๕. สรปุผลและแนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำ 
๕.๑ สรปุผลกำรประเมินคณุภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี ้ ผลการประเมนิ 
ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มำตรฐำนท่ี ๑   
          ตวับ่งชีท้ี ่๑.๑ 5 ดมีาก 
          ตวับ่งชีท้ี ่๑.๒ 3.81 ด ี
มำตรฐำนท่ี ๒   
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          ตวับ่งชีท้ี ่๒.๑ 5 ดมีาก 
          ตวับ่งชีท้ี ่๒.๒ 5 ดมีาก 
          ตวับ่งชีท้ี ่๒.๓ 5 ดมีาก 
          ตวับ่งชีท้ี ่๒.๔ 5 ดมีาก 
          ตวับ่งชีท้ี ่๒.๕ 5 ดมีาก 
         ตวับ่งชีท้ี ่ ๒.๖ 5 ดมีาก 
มำตรฐำนท่ี ๓   
         ตวับ่งชีท้ี ่๓.๑ 5 ดมีาก 
         ตวับ่งชีท้ี ่๓.๒ 5 ดมีาก 
         ตวับ่งชีท้ี ่๓.๓ 5 ดมีาก 
         ตวับ่งชีท้ี ่๓.๔ 5 ดมีาก 
มำตรฐำนท่ี ๔   
         ตวับ่งชีท้ี ่๔.๑ 5 ดมีาก 
         ตวับ่งชีท้ี ่๔.๒ 5 ดมีาก 
 

5.1.1 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดมีาก”     จ านวน ...........13...... ...ตวับ่งชี ้ 
5.1.2 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ด”ี      จ านวน ..............1.......  ตวับ่งชี ้ 
5.1.3 จานวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “พอใช”้     จ านวน ...........-............ ตวับ่งชี ้ 
5.1.4 จานวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุง”    จ านวน ............-........ ..  ตวับ่งชี ้ 
5.1.5 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน”    จ านวน ............-............  ตวับ่งชี ้

 

 

 

 

 

๕.๒ สรปุจดุเด่น จดุท่ีควรพฒันำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำ  
 ๕.๒.๑ จดุเด่น 
  1. จ านวนสาขาวชิาทีค่รผููส้อนมคีุณวุฒดิา้นวชิาชพีตรงตามสาขา อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  2.  สถานศกึษาจดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนเทยีบกบังบด าเนินการ อยูใ่นระดบัดมีาก 
  3.  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีอ่อกกลางวนัเมือ่เทยีบกบัแรกเขา้อยูใ่นระดบั ดมีาก 
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  4.  อตัราส่วนจ านวนผูเ้รยีนต่อครผููส้อนอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  5.  รอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทวภิาคเีทยีบกบัจ านวนผู้เรยีนทัง้หมดของสถานศกึษา 
  6.  คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  7.  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  8.  รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามงีานท า ประกอบอาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่นระดบัดเียี่ยม 
  9.  จ านวนรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตอิยู่
ในระดบัดเียีย่ม 
  10. จ านวนศษิยเ์ก่าทีป่ระสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชพีไดร้บัรางวลัหรอืเชดิชเูกยีรตจิากหน่วยงาน
หรอืองคก์รในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิอยูใ่นระดบัดมีาก 
 
๕.๒.๒ จดุท่ีควรพฒันำ  
  1.  อตัราส่วนของผูส้มคัรเรยีนต่อผูเ้รยีนตามแผนการรบัของสถานศกึษา 
  2.  รอ้ยละของงบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน
เทยีบงบด าเนินการของสถานศกึษา 
  3.  จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
  4.  จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของครทูีไ่ดร้บัรางวลัระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
  5.  ระดบัคุณภาพผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
  6.  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำ  
 1.  สถานศกึษาส ารวจความตอ้งการในการศกึษาต่อดา้นวชิาชพี 
  2.  สถานศกึษาก าหนดแผนการรบัผูเ้รยีนประจ าปี 
  3.  สถานศกึษาก าหนดแนวทางในการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนอาชวีศกึษาทีห่ลากหลาย 
   4.  สถานศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
  5.  สถานศกึษาจดัสรรงบประมาณและด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้หมาะสมตามเกณฑ ์
  6.  สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายในการระดมทรพัยากรในการพฒันาระบบเทคโนโลย ี(ICT) เพื่อการจดัการ
เรยีนการสอน 
  7.  สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันาใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  8.  สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  9.  สถานศกึษาสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
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  10. สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
  11. สถานศกึษาจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน ใหค้รจูดัท าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมงานสรา้งสรรคห์รอืงานวจิยัทีม่ ี
คุณภาพ 
  12. สถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รเูขา้รว่มประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ 
  13. สถานศกึษาน าผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดัมาจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
  14. สถานศกึษาด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษาทีก่ าหนด 
   15. สถานศกึษามกีารตดิตามและประเมนิผลการพฒันาสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
  16. สถานศกึษาน าผลการพฒันามาปรบัปรงุการด าเนินงานของสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
   17. สถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ
คุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  18. สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูรและความพงึพอใจของสถาน
ประกอบการ 
  19. สถานศกึษามกีารนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 
  20. สถานศกึษาน าผลการประเมนิ มาปรบัปรงุการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง   
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ภำคผนวก 

    ตามทีว่ทิยาลยัเทคโนโลยคีุวานันทไ์ดจ้ดัท ารายงานประเมนิตนเองของสถานศกึษาประจ าปี  2560  

คณะกรรมการวทิยาลยัเทคโนโลยคีุวานันทไ์ดพ้จิารณารายงานประเมนิตนเองของสถานศกึษาประจ าปี  2560  

และไดอ้นุมตัริายงานประเมนิตนเอง  ประจ าปี 2560  เพื่อใหว้ทิยาลยัฯ ไดม้กีารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย ดงัรายนามอนุมตัดิงัต่อไปนี้ 

๑.   นายจริวุฒ ิ  คุวานนัท์  ผูร้บัใบอนุญาต  ประธานคณะกรรมการ 
๒.   นายสุวทิย ์   คุวานนัท์  ผูจ้ดัการ   รองประธานกรรมการ 
๓.   นายประยรู   องัสนนัท์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
4.   นางสาวอารยิา   ธรีธวชั  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
5.   นางเสาวลกัษณ์   สายด า  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
6.   นางองัสนา    ชยัวริญูรตัน์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
7.   นายสมใจ   มะเสนา   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
8.   นายสุนันทจ์า   พลทองสถติ  ผูแ้ทนชุมชน  กรรมการ 
9.   นางสาวจุฑารตัน์  นามมงุ    ผูแ้ทนชุมชน  กรรมการ 
10. นางสาวสุภาณ ี  ผุยทา  ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 
๑1. นายนิตพิล    ใจตรง   ผูแ้ทนนกัเรยีน  กรรมการ 
๑๒. นางศริริตัน์   พนัแกว้  ผูแ้ทนคร ู  กรรมการ 
๑๓. นายประสทิธิ ์  แสงอรณุ  รองฯ ฝ่ายพฒันากจิการ กรรมการ 
14. นางจุฑารตัน์   โนนศรโีคตร  รองฯ ฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
15. นางสุทนิ   สมสมยั   รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ 
16. นางสาวพะยอม   เกดิบรรดษิฐ เจา้หน้าทีบ่ญัช-ีการเงนิ กรรมการ 
17. นายกวนิทร ์  ฉิมนาคพนัธุ ์  ผูอ้ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวณฐัรกิา   อ่อนศลิา  เลขานุการ  ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
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