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คำนำ
ตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางการจัดทารายงานประเมินคุ ณภาพภายใน
ประจาปี ก ารศึก ษา 2560 ของสถานศึก ษา เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ รัฐธรรมนู ญ และพระราชบัญ ญัติก ารศึกษาชาติ
สานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จึงได้กาหนดมาตรฐานและตัว บ่งชี้เพื่อ ให้ เป็ นเกณฑ์ในการท างานดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา
อาชีว ศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 4 มาตรฐาน 14 ตั ว บ่ ง ชี้ ตามประกาศให้ ใ ช้ ม าตรฐานการอาชีว ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัต รวิชาชีพ และระดับ ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ ชัน้ สูงใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่ งเสริม การกากับ ดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 16
กันยายน 2559
คณะกรรมการดาเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้ดาเนินการประเมิน
ตนเอง โดยเริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้นมา ได้ศึกษาเอกสาร การปฏิบตั ิงาน
แผนงาน โครงการ รายงานประจ าปี และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กับ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งโดยใช้ เ ครื่อ งมือ แบบส ารวจ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา การสังเกต แล้วรวบรวมข้อมูล จากรายงานการประเมินตนเองของครู
ครูทป่ี รึกษาซึง่ ได้รวบรวมวิเคราะห์ผลแล้วสรุปรวมแต่ละสาขาวิชา สาขางาน หลังจากนัน้ จึงมาวิเคราะห์และสรุปตาม
ในภาพรวมของวิท ยาลัย ฯ จัดพิม พ์เป็ น รูป เล่ ม น าเสนอผู้บ ริห ารพิจารณา ปรับ ปรุง ให้ค วามเห็น ชอบในการ
ดาเนินงาน เพื่อรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป
หวังเป็ น อย่างยิ่งว่า เอกสารการรายงานการประเมิน ตนเองเล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาสถานศึก ษา
คณะกรรมการดาเนินงานขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้ าที่ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ ผูป้ กครอง และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่ านทีใ่ ห้ความร่วมมือให้รายงานการประเมินตนเองสาเร็จด้วยดีมา
ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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1. บทสรุปสำหรับผูบ้ ริ หำร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
รวม

๑

๒

5
5
5
5
20

3.81
5
5
4.91
18.72

๓

๔

๕

๖

5
5

5
5

5

5

10

10

5

5

รวม

เฉลีย่

8.81
30
20
9.91
68.72

88.10
100
100
99.10
98.17

สรุปผลกำรประเมิ นคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๑.๑ ระดับตัวบ่งชี้
๑.๑.๑ ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”จานวน .....13........ ตัวบ่งชี้
๑.๑.๒ ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”จานวน ......1........ ตัวบ่งชี้
๑.๑.๓ จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”จานวน ........-....... ตัวบ่งชี้
๑.๑.๔ จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง จานวน ......-......... ตัวบ่งชี้
๑.๑.๕ ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จานวน ....-........... ตัวบ่งชี้
๑.๒ จุดเด่น
1.2.1 จานวนสาขาวิชาทีค่ รูผสู้ อนมีคุณวุฒดิ า้ นวิชาชีพตรงตามสาขา อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
1.2.2 สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการ อยูใ่ นระดับดี
มาก
1.2.3 ร้อยละของผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางวันเมือ่ เทียบกับแรกเข้าอยูใ่ นระดับ ดีมาก
1.2.4 อัตราส่วนจานวนผูเ้ รียนต่อครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
1.2.5 ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดของสถานศึกษา
1.2.6 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
1.2.7 ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
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1.2.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม
1.2.9 จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
1.2.10 จานวนศิษย์เก่าทีป่ ระสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพได้รบั รางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
หรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยูใ่ นระดับดีมาก
๑.๓ จุดที่ควรพัฒนำ
1.3.1 อัตราส่วนของผูส้ มัครเรียนต่อผูเ้ รียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
1.3.2 ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนเทียบงบดาเนินการของสถานศึกษา
1.3.3 จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
1.3.4 จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูทไ่ี ด้รบั รางวัลระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
1.3.5 ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
1.3.6 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1.4.1 สถานศึกษาสารวจความต้องการในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
1.4.2 สถานศึกษากาหนดแผนการรับผูเ้ รียนประจาปี
1.4.3 สถานศึกษากาหนดแนวทางในการเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีห่ ลากหลาย
1.4.4 สถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.5 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณและดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมตามเกณฑ์
1.4.6 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
1.4.7 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
1.4.8 สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุ น ให้ผเู้ รียนจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
1.4.9 สถานศึกษาสนับสนุ นให้ผเู้ รียนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่า ง ๆ
1.4.10 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
1.4.11 สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุ น ให้ครูจดั ทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
ทีม่ คี ุณภาพ
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1.4.12 สถานศึกษาสนับสนุ นให้ครูเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
1.4.13 สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
1.4.14 สถานศึกษาดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษาทีก่ าหนด
1.4.15 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4.16 สถานศึกษานาผลการพัฒนามาปรับปรุงการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4.17 สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการที่มตี ่อ
คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
1.4.18 สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
1.4.19 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
1.4.20 สถานศึกษานาผลการประเมิน มาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง

๒. สภำพทัวไปของสถำนศึ
่
กษำ
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ทีต่ งั ้ 23 หมู่ 16 ตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-423863
โทรสาร 043-423831
Website : www.kuva.ac.th
E-mail kuvananttech@gmail.com
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สภำพชุมชน เศรษฐกิ จ สังคม
สภำพทัวไปของอ
่
ำเภอเมืองขอนแก่น
สภำพทำงภูมิศำสตร์
อาเภอเมืองขอนแก่น เป็ นอาเภอศูนย์กลางทางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย์
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น
ลักษณะภูมิประเทศ
อาเภอเมืองขอนแก่น ตัง้ อยูใ่ นภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นทีร่ าบสูงเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ การอุตสาหกรรมต่าง ๆ จัดเป็ นอาเภอชัน้
พิเศษ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 963.390 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 12 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น อยูห่ ่างจาก
กรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร อาเภอเมืองขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
•
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภออุบลรัตน์และอาเภอน้าพอง
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•
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอซาสูง อาเภอเชียงยืน และอาเภอโกสุมพิสยั (จังหวัดมหาสารคาม)
•
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอโกสุมพิสยั (จังหวัดมหาสารคาม) อาเภอบ้านแฮด และอาเภอพระยืน
•
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบ้านฝาง
ลักษณะภูมิอำกำศ
อุณหภูมสิ งู สุดโดยเฉลีย่ 36.3 องศาเซลเซียส ฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม อากาศร้อนจัด
ในช่วงเมษายนของทุกปี ฤดูฝนมีฝนตกชุก ในเดือนสิงหาคม ฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม หนาวจัดในช่ วงธันวาคม
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิ จ
อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตรกรรม ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ถัวเหลื
่ อง ปศุสตั ว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร
ประมง ส่วนใหญ่ทาการประมงโดยการเลีย้ งปลาในกระชัง
กำรคมนำคม
ขอนแก่นอยูห่ ่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 449 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุร ี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น
อีกเส้นทางหนึ่ง เมือ่ ถึงสระบุรแี ล้วตรงไปตามถนนสระบุร-ี ลานารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทดชัยภูม-ิ ขอนแก่น หรือสระบุร-ี อาเภอลานารายณ์-อาเภอเทพสถิต-ชัยภูม-ิ อาเภอมัญจาคีร-ี อาเภอพระยืน-ขอนแก่น

๒.๒ ข้อมูลปัจจุบนั ของสถำนศึกษำ
๒.๒.๑ แผนภูมกิ ารบริหารของสถานศึกษา
นายจิรวุฒ ิ คุวานันท์
รับใบอนุญาต
นายสุวทิ ย์ คุวานันท์

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ

วานันท์

ผูจ้ ดั การ
นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธุ์
ผูอ้ านวยการ
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ฝ่ ายบริหารทรัพยากร

- งานบริหารงานทัวไป
่
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิชาการ

- งานวางแผน
- งบประมาณ
- งานความร่วมมือ
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานประกันคุณภาพและฐานการศึกษา

ฝ่ าย

- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานครูทป่ี รึกษา
- งานปกครอง
- งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

- แผนกวิชาสามัญ
- แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการ

- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

- งานพัฒนาหลักสูตร

ขาย
- งานอาคารสถานที่
และ
- งานทะเบียน
-งานประชาสัมพันธ์

- งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

การเรียนการสอน
- งานวัดประเมินผล
- งานอาชีวศึกษาทวิ

ภาคี
- งานสือ่ การเรียนการ
สอน

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๑. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
๒. นายสุวิทย์ คุวานันท์
๓. นายประยูร อังสนันท์
4. นางสาวอาริยา ธีรธวัช

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9

5. นางสาวเสาวลักษณ์ สายดา
6. นางอังสนา ชัยวิรูญรัตน์
7. นายสมใจ มะเสนา
8. นายสุนันท์จา พลทองสถิต
๙. นางสาวจุฑารัตน์ นามมุง
๑๐. นางสาวสุภาณี ผุยทา
๑๑. นายนิติพล ใจตรง
๑๒. นางศิริรัตน์ พันแก้ว
๑๓. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ
14. นางจุฑารัตน์ โนนศรีโคตร
15. นางสุทิน สมสมัย
16. นางสาวพยอม เกิดบรรดิษฐ
17. นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธุ์
18. นางสาวณัฐริกา อ่อนศิลา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนนักเรียน
ผู้แทนครู
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
ผู้อานวยการ
เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๒.๒.๓ จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/ สาขาวิชา / สาขางาน

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

5
3
4
1
5
18

-

2
3
4
5
14

3
1
4

-

-

ปริญญา
ตรี
ต่ากว่า
ปริญญา
ตรี

ไม่ม ี

5
3
4
1
5
18

มี

ช่างยนต์
บัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
สามัญ
รวม

วุฒกิ ารศึกษา

ครูพเิ ศษ

จานวน
(คน)

ใบประกอบวิชาชีพ

ครูประจา

สถานภาพ

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

5
3
4
1
5
18

-
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๒.๒.๔ จานวนผูเ้ รียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ปี
( ปี ทจ่ี ดั ทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2560 )
ชั้นปี
๒

๑

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

๓

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

66

๑๔2

-

62

109

-

35

50

-

464

รวมทั้งหมด

๒.๒.๕ จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
๑. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ( ปกติ / ทวิภาคี / เทียบโอน )
ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ระดับ ปวส.

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

รวม
เทียบโอน

25
4
9
38

-

-

25
4
9
38
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- สาขางานเทคนิคยานยนต์
20
20
รวม
20
20
รวมทัง้ หมด
38
20
58
๒.๓ เกียรติ ประวัติของสถำนศึกษำ
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี พัง
โคนพณิชยการ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓2 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา ๒๕60 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร งานวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖1
๑. นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธุ์
ผู้บริหารดีเด่น
๒. นางสุทิน สมสมัย
ผู้บริหารดีเด่น
๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของ 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 ครูผมู้ ีผลงานดีเด่นด้านบริการสังคม ชุมชน
6. นายไพรัตน์ วันไชย์ ครูผู้มีผลงานดีเด่น ครูอาชีวะผู้มีอุดมการณ์
7. นางสาวชนิดาภา บริสุทธิ์ ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
พอเพียง
๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผูเ้ รียน
รางวัลและผลงานของผู้เรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจาปีการศึกษา ๒๕60
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัง
โคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖1
1. การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ (ทีมหญิง)
- นางสาวน้าค้าง 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
- นางสาวสาวิตรี จันดา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาววันเพ็ญ แก้วดวงเล็ก
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาววราภรณ์ ธรรมโหร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาวกุลธิดา แก้วกา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
- นางสาวอังคณา ไชยรา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาวภารดา พรหมณี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. การแข่งขันวิชาการบัญชี
- นางสาวอารียา อุไทยกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาวไอยรดา พวงเพชร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นางสาวเพ็ญนภา ลุนลี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. การแข่งขัน Adobe Photoshop C56
- นายภูธเนศ แฝงฤทธิ์หลง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6. การแข่งขัน Speech ภาษาอังกฤษ
- นางสาวลลิตา บุญมณี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
7. การแข่งขันเทคนิคการนาเสนอขายสินค้าและบริการ
- นางสาววราภรณ์ แสนบุตร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นางสาวสรารัตน์ กงเวียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นางสาวจันทิมาพร ภักดี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
8. การแข่งขันงานซ่อมเครื่องยนต์ (ปวช.)
- นายวราดล แวงไทย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายอรรถพล น้อยแก่นชู
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
9. การแข่งขันงานซ่อมเครื่องยนต์ (ปวส.)
- นายธนวรรธก์ 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 ผาวงดี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
๓. กำรดำเนิ นงำนของสถำนศึกษำ
๓.๑ ทิ ศทำงกำรดำเนิ นงำนของสถำนศึกษำ
๓.๑.๑ ปรัชญา
สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง สู่สงั คม

๓.๑.๒ วิสยั ทัศน์
สถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาและทางด้านวิชาชีพ เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
๓.๑.๓ พันธกิจ
1.ส่ งเสริมสนับสนุ นในการบริหารจัดการการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี โดยความ
ร่วมมือ
กับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทัวถึ
่ ง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
2. ผลิต และพัฒ นาก าลัง คนด้ า นอาชีว ศึ ก ษา เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนาไปใช้ในการบูร
ณา
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๔ อัตลักษณ์
มารยาทดี มีวนิ ยั
๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
หมายเหตุ
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
289,353
51.72
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุ นให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
14,468
2.59
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บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุ น การจัดทา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุ น การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุ บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารง
ตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
รวมรายจ่าย

72,338

12.93

72,338

12.93

110,972

19.84

559,469

100.00

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา
* นิยามศัพท์ คาว่า งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของสถานศึกษาในรอบปี ทัง้ นี้ไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

๓.๒ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมิ นคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้
ล่าสุด
การประเมินคุณภายในของ
สถานศึกษา

แผนการปฏิบตั กิ ารตามข้อเสนอแนะ
1.4.1 สถานศึกษาสารวจความต้องการในการศึกษาต่อด้าน
วิชาชีพ
1.4.2 สถานศึกษากาหนดแผนการรับผูเ้ รียนประจาปี
1.4.3 สถานศึกษากาหนดแนวทางในการเพิม่ ปริมาณ
ผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีห่ ลากหลาย
1.4.4 สถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการ
ดาเนินงาน
4.91
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1.4.5 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณและดาเนินการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมตามเกณฑ์
1.4.6 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายในการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
1.4.7 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผเู้ รียน
มีสมรรถนะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
1.4.8 สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุ น ให้
ผูเ้ รียนจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
ทีม่ คี ุณภาพ
1.4.9 สถานศึกษาสนับสนุ นให้ผเู้ รียนเข้าร่วมประกวด
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
1.4.10 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูให้ม ี
ความรูแ้ ละทักษะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
1.4.11 สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุ น ให้ครู
จัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพ
1.4.12 สถานศึกษาสนับสนุ นให้ครูเข้าร่วมประกวด
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
1.4.13 สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ของสถานศึกษา
1.4.14 สถานศึกษาดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ของสถานศึกษาทีก่ าหนด
1.4.15 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4.16 สถานศึกษานาผลการพัฒนามาปรับปรุงการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4.17 สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
1.4.18 สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตาม
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การประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
เมือ่ วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

มาตรฐานของหลักสูตรและความพึงพอใจของสถานประกอบการ
1.4.19 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
1.4.20 สถานศึกษานาผลการประเมิน มาปรับปรุงการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
๑. ผูบ้ ริหารควรสรรหาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาใช้ให้ครอบคลุมทุกฝ่ าย
๒. สถานศึกษาฯ ควรติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม หรือขอความร่วมมือจากศิษย์เก่า
เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้าเพื่อทาให้สถานศึกษาได้มขี อ้ มูลในการ
ติดตามศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพอะไรหรือ
ศึกษาต่อทีใ่ ด
๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมหรือกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเห็น
ความสาคัญของการสอบ V-NET เพื่อเป็ นการวัดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและเป็ นทีย่ อมรับในความรู้
ความสามารถของนักศึกษามากขึน้
๔. สถานศึกษาควรสนับสนุ นงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รียนให้ได้มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับ และเข้าร่วมประกวด
แข่งขันให้มากขึน้ เพื่อเผยแพร่ช่อื เสียงของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. สถานศึกษาควรจัดให้มกี ารพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถผลิตสื่อ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์โครงงานวิชาชีพและ
งานวิจยั ทีน่ อกเหนือจากงานวิจยั ในชัน้ เรียนโดยการเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานของครูผสู้ อน
ให้ได้มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับมากขึน้
๖. สถานศึกษาควรกาหนดให้นกั ศึกษาออกไปให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพ
๗. ควรมีการบันทึกรายงานการให้บริการวิชาชีพและทาการ
ประเมินผลจากผูร้ บั บริการทุกครัง้
๘ ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพให้มากขึน้

วิทยาลัยได้นา
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง พัฒนา
วิทยาลัยให้ดขี น้ึ
และต่อเนื่อง
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การประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมือ่ วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๙. ควรสรรหาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมา
ประเมินผลการดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ เพื่อนาผลการ
ประเมินมากาหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็ นจริงและเกิดผล
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิน่
๑๐. ผูบ้ ริหารควรสร้างแรงจูงใจเพื่อลดอัตรากาลังเข้า
ออก ของบุคลากร เช่นการส่งเสริมคนดี มีผลงาน
ได้รบั รางวัลต่าง ๆ หรือการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้บุคลากร
๑๑. ผูบ้ ริหารควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน สามารถเป็ น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างได้ เนื่องจาก
สถานศึกษามีพน้ื ทีบ่ ริเวณกว้างขวาง
๑๒. ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนา โดยมีโครงการแลกเปลีย่ น
บุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอื่น
๑๓. ควรนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บ
เอกสาร
๑๔. ผูบ้ ริหารควรนาเสนอเรือ่ งปั ญหาการออกใบ
ประกอบวิชาชีพครู สู่กระบวนการแก้ไขในลาดับต่อไป
๑๕. ผูบ้ ริหารควรนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมผูเ้ รียน
๑๖. ควรสร้างความร่วมมือกับผูป้ กครอง หรือชุมชนใน
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผูเ้ รียนสร้างเครือข่าย
ผูป้ กครอง หรือประสานกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ ที่
๑๗. ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมพัฒนาความรูด้ า้ นการประกัน
คุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกให้แก่ครูและบุคลากรให้
มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
๑๘. ผูบ้ ริหารควรสนับสนุ นให้มกี ารนาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
๑๙. ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรควรนาผลการประเมิน
โดยต้นสังกัดและผลการประเมินจาก สมศ.รอบทีส่ าม
ไปวางแผนพัฒนา เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีคุณภาพ
เพิม่ ขึน้
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๔. กำรดำเนิ นงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็ นทีพ่ งึ พอใจ
ของตลาดแรงงานและมีสดั ส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับผูเ้ รียนแรกเข้าตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจทีม่ ตี ่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกเป็ น ผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผูส้ าเร็จ
ร้อยละ 100.00
การศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มกี ารสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและ
ได้รบั ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผ่ สู้ าเร็จการศึกษาไป
ร้อยละ 90.00
ทางาน จากสถานศึกษาทีผ่ สู้ าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หน่วยงานผูร้ บั บริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ
ร้อยละ 100.00
ประสงค์เฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๘๐ ขึน้ ไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
ร้อยละ 100.00
สมรรถนะทัวไป
่ เฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๘๐ขึน้ ไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ร้อยละ 100.00
เฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๘๐ ขึน้ ไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. สารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
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ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม
จุดที่ควรพัฒนำ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
คุณภาพผูส้ าเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน
สรุปร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผูเ้ ข้ำเรีย น
จำนวนผูเ้ รียนแรก

จำนวนผูส้ ำเร็จ

เข้ำ

กำรศึกษำ

ปวช.

136

79

58.09

ปวส.

46

30

65.22

รวม

182

109

59.89

หลักสูตร/ระดับชัน้

ร้อยละ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน

สาขางาน
ปวช. -ช่างยนต์
-บัญชี
- คอมพิวเตอร์
ปวส.-เทคนิคยานยนต์
-บัญชี
-คอมพิวเตอร์

จานวนนักศึกษาแรก
เข้า
ปี การศึกษา 2558
68
31
37
-

จานวนนักศึกษา
แรกเข้า
ปี การศึกษา 2559
36
4
3

จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ปี การศึกษา 2560
46
19
14
25
3
2

ร้อยละ
67.65
61.29
37.84
69.44
75.00
66.67
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รวม
136
43
109
รวมทัง้ หมด
179
109
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. เก็บสถิตจิ ากจานวนแรกเข้าและนามาเปรียบเทียบกับยอดจานวนนักเรียนปั จจุบนั

60.89

ผลกำรประเมิ น
ค่าคะแนน
3.81

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ร้อยละของผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคันเมือ่ เทียบกับแรกเข้า อยูใ่ นระดับ ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนำ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษามีการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่
มี
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียนร่วมกัน
๒. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมทีพ่ งึ
ประสงค์
มี
ของกลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รียน ด้วยความสมัครใจ
เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รียน
จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ร่วมกัน
มี
ของแต่ละกลุ่ม
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี
และ
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กลุ่มผูเ้ รียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้ าหมายทีก่ าหนด และมีการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
1. 1 วัน 1 ความดี
2. ธรรมะกับชีวติ จริง

มี

ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4,และ 5
5
ดีมาก
จุดเด่น
ผูบ้ ริหารมีความประพฤติเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ครูไม่เอาเวลาทางานไปทาประโยชน์
ส่วนตัว นักเรียนมีน้าใจเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ทาประโยชน์ให้เพื่อน ๆ ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
จุดที่ควรพัฒนำ
ผูบ้ ริหารควรใช้จา่ ยตามแผนงาน ครูตอ้ งใช้ส่อื การสอนร่วมกันอย่างคุม้ ค่า นักเรียนต้องไม่ลอกการบ้าน
เพื่อนและใช้จ่ายอย่างประหยัด
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ครูตอ้ งสอนให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั การแก้ปัญหา ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภำพในกำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่ วยงำนต้ นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่วยงานต้นสังกัด
มี
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๒. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รียนรวมทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
มี
ภาครัฐและเอกชนได้รแู้ ละเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่ วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็ น
อย่างดี
๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
เป้ าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตาม
มี
เป้ าหมาย
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๔. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรมและเป้ าหมายทีก่ าหนด
๕. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายและกาหนด
แผนพัฒนาต่อไป
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑ กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผูป้ กครอง
๒ กิจกรรมเยีย่ มบ้านศิษย์รกั
๓ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

มี
มี

ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5
5
ดีมาก
จุดเด่น
มีการกาหนดปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พร้อมทัง้ มีการวางแผนการดาเนินงานไว้
อย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนำ
มีกระบวนการติดตามงานในทุกภารกิจ อย่างจริงจังและเห็นผลอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
มีการจัดทาการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภำพในด้ำนกำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มจี านวนครูทงั ้ หมดเทียบกับจานวน
ผูเ้ รียน
มี
ทัง้ หมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผสู้ อนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็ นผู้
ทีจ่ บการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อนหรือเป็ นผูท้ ไ่ี ด้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิม่ เติมตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อน
๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศกึ ษา
ฝึกอบรมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีต่ รงหรือสัมพัน ธ์กบั
รายวิชาทีส่ อนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชัวโมงต่
่
อปี
๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มจี านวนบุคลากรทางการศึกษา ตาม
เกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั
การ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ หมด
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. อบรมโครงการส่งเสริมความรูเ้ พื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๒. อบรมการจัดทาเอกสารทางทะเบียนโรงเรียนและหลักฐานการศึกษา
๓. อบรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559
4. ประกาศเกียรติคุณ งานวันครู

มี

ร้อยละ 77.77

มี

มี

ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
จุดเด่น
ส่งเสริมให้ครูอบรมสัมมนา
จุดที่ควรพัฒนำ
ควรส่งเสริมสวัสดิการครูเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ควรส่งเสริมให้ครูศกึ ษาต่อในระดับสูงขึน้

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรเงิ น
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั งิ านประจาปี มกี ารจัดสรรงบประมาณเป็ น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบดาเนินการ
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบ
ดาเนิน
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินกา
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน

จานวนเงิน
งบดาเนินการ
=1,453,586.92

ผลการดาเนินงาน
มีแผนงาน

289,353
14,468

72,338

72,338

๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร (ร.10)
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3. กิจกรรมเลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียนและอบรมภาวะผูน้ าทางด้านประชาธิปไตย
4. กิจกรรมไหว้ครู
5. กิจกรรมถวายเทียมพรรษาและแสดงตนเป็ นพุทธมามะกะ
6. กิจกรรมส่งท้ายปี เก่าวิถไี ทย ต้อนรับปี ใหม่วถิ พี ุทธ
7. กิจกรรมคุวานันท์บริการชุมชน ร่วมใส่ใจสิง่ แวดล้อม
8. กิจกรรมขยับกายยามเช้าชีวสี ดใส
9. กิจกรรมประเพณีรายงานตัวน้องใหม่และร้องเพลงประจาวิทยาลัย
10. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพีค่ ุวานันท์รวมใจ รุน่ ที่ 9
11. กิจกรรมคุวานันท์เกมส์ 2017
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12. กิจกรรม Kuvanant Futsal Leauge สานสัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด
13. กิจกรรมให้ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ส่ชู ุมชนและ Big Cleaning
14. กิจกรรมบริการชุมชน จิตอาสาแผนกช่างยนต์
15. กิจกรรมบริการชุมชน การจัดทาบัญชีครัวเรือน
16. กิจกรรมคุวานันท์จติ อาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
17. กิจกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่องานทีพ่ ่อทา (ปลูกเห็ดนางฟ้ า)
18. กิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. กิจกรรมนาเสนอผลงานนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา
20. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนผูน้ าด้านประชาธิปไตย
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการ อยู่
ในระดับ ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนำ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู ผูเ้ รียนให้จดั ทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถานศึกษาควรส่งเสริม จัดสรรงบประมาณให้ครู ผูเ้ รียนจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพใช้ประโยชน์เผยแพร่และให้ได้รบั รางวัลอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภณ
ั ฑ์ และด้ำน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรง
ฝึกงาน ศูนย์วทิ ยบริการและอื่นๆ ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
๓. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ

ผลการดาเนินงาน
มี
มี
มี
มี
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ฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบป้ องกันผูบ้ ุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(๓) มีการติดตัง้ โปรแกรม Anti Virus เพื่อป้ องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครือ่ งลูก
ข่าย
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
(๕) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ

มี

โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. กิจกรรมปรับปรุงภูมทิ ศั น์สดใสใส่ใจบริการ
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายของวิทยาลัย
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทีน่ ่ าเรียนน่าอยู่
จุดที่ควรพัฒนำ
สถานศึกษายังไม่มโี ปรแกรมทีใ่ ช้สาหรับเป็ นฐานข้อมูลและโปรแกรมทีใ่ ช้ในการทางาน
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถานศึกษาควรเพิม่ สถานทีพ่ กั ผ่อนในช่วงพักกลางวันและคาบว่างไว้สาหรับให้นกั เรียนพักผ่อน
สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณและดาเนินการด้านโปรแกรมทีใ่ ช้สาหรับเป็ นฐานข้อมูลและโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการทางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีร่ ว่ มมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี

ผลการดาเนินงาน
มี
๑ : 32
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หรือด้านการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผูเ้ รียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสดั ส่วนของความร่วมมือ 1
แห่ง ต่อผูเ้ รียนไม่เกิน 40 คน
๓. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรับเชิญเป็ นครู
พิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผูเ้ รียนในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการ
สอน
๔. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียน โดยมีสดั ส่วน 1 ทุนต่อผูเ้ รียนไม่เกิน 100
คน
๕. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุ น การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5
รายการ

มี

๑ : 89

จานวน 7 รายการ

โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. สมุดบันทึกการฝึกงาน
๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็ นอย่างดีและต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
มีครูพเิ ศษ วิทยากร มาให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถานศึกษาควรร่วมมือกับสถานประกอบการในการเชิญวิทยากรมาอบรม
มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุ น
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กากับดูแล ให้ครูจดั การเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกาหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิม่ เติมให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิ ชำ
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรูร้ ายวิชาทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
๒.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคนเพื่อเป็ นข้อมูลในการแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป

ผลการดาเนินงาน
มี

มี
มี
มี
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๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจยั อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึง่
ประกอบด้วย
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การระบุวตั ถุประสงค์
(๓) วิธกี ารดาเนินการ
(๔) การเก็บข้อมูล
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรูท้ ่ไี ด้จากการศึกษาหรือการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
๒. สมุดประเมินผล
๓. เอกสารหลักฐานการนิเทศครู
๔. วิจยั ในชัน้ เรียน

มี

ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทาสื่อและแผนการสอนโดย
จุดที่ควรพัฒนำ
ควรนาบันทึกหลังการสอนมาพัฒนาเกี่ยวกับการสอน
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถานศึกษาควรเพิม่ ทุนการทาวิจยั ให้มากขึน้
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิ ชำหรือกลุ่มวิ ชำ
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศกึ ษา สารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
๒.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพฒ
ั นารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
มี
มี
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๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจดั การเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 –
4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน

มี
มี
มี

1. มีเอกสารการขออนุญาตเปิ ดหลักสูตร
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3,4 และ 5
5
ดีมาก
จุดเด่น
มีระบบในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูผสู้ อน
จากนักศึกษาเพื่อนาผลไปปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนำ
ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาคุณภาพด้านวิชาการ กระตุน้ ให้จดั ทาผลงานทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารวิจยั เพื่อนาผลมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
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๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
ผูเ้ รียนทัง้ หมด
๒.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผเู้ รียนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียน โดยให้มคี รู
นิเทศไปนิเทศผูเ้ รียนอย่างน้อย 1 ครัง้
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผเู้ รียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียนเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มตามความ
เหมาะสม โดยผลงานทีเ่ กิดขึน้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนโครงการทัง้ หมด
๔. สถานศึกษาจัดให้ผเู้ รียนได้รบั การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด โดยมีผเู้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการ
ประเมินครัง้ แรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรูค้ วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน

ร้อยละ 15.95

มี

ร้อยละ 81.40

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 50.00

๑. สมุดฝึกงาน
๒. รูปเล่มวิชาโครงการ
3. บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
4. วุฒบิ ตั รประกาศเกียรติคุณ
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

นักเรียนมีความสามารถในการทากิจกรรม มีศกั ยภาพในการทากิจกรรมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วม นักเรียน
คณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนำ
วิทยาลัยไม่ได้อยูใ่ นเขตชุมชน ทาให้เวลาทากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็ นไปได้ยากและยังมีกจิ กรรมร่วมกับ
ชุมชนน้อย
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
วิทยาลัยควรสนับสนุ นให้นกั เรียนได้มสี ่วนทากิจกรรมร่วมกับสังคมในเทศกาล วันสาคัญต่าง ๆ โดยการไป
ติดต่อกับเทศบาล อบต.
ตัวบ่งชี้ ๓.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็ นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
จานวน 5 กิจกรรม
จานวน 386
ผูเ้ ข้าร่วม

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่ จานวน 5
น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑
จานวน 378
กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่วม
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จานวน 5
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
จานวน 397
๑กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่วม
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตน
จานวน 5
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผเู้ รียน
จานวน 395
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่วม
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้
จานวน 5
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ จานวน 394
กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน
๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร (ร.10)
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3. กิจกรรมเลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียนและอบรมภาวะผูน้ าทางด้านประชาธิปไตย
4. กิจกรรมไหว้ครู
5. กิจกรรมถวายเทียมพรรษาและแสดงตนเป็ นพุทธมามะกะ
6. กิจกรรมส่งท้ายปี เก่าวิถไี ทย ต้อนรับปี ใหม่วถิ พี ุทธ
7. กิจกรรมคุวานันท์บริการชุมชน ร่วมใส่ใจสิง่ แวดล้อม
8. กิจกรรมขยับกายยามเช้าชีวสี ดใส

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม
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9. กิจกรรมประเพณีรายงานตัวน้องใหม่และร้องเพลงประจาวิทยาลัย
10. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพีค่ ุวานันท์รวมใจ รุน่ ที่ 9
11. กิจกรรมคุวานันท์เกมส์ 2017
12. กิจกรรม Kuvanant Futsal Leauge สานสัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด
13. กิจกรรมให้ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ส่ชู ุมชนและ Big Cleaning
14. กิจกรรมบริการชุมชน จิตอาสาแผนกช่างยนต์
15. กิจกรรมบริการชุมชน การจัดทาบัญชีครัวเรือน
16. กิจกรรมคุวานันท์จติ อาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
17. กิจกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่องานทีพ่ ่อทา (ปลูกเห็ดนางฟ้ า)
18. กิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. กิจกรรมนาเสนอผลงานนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา
20. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนผูน้ าด้านประชาธิปไตย
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

นักเรียนมีความสามารถในการทากิจกรรม มีศกั ยภาพในการทากิจกรรมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วม นักเรียน
คณะกรรมการมีบทบาทในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนำ
วิทยาลัยไม่ได้อยูใ่ นเขตชุมชน ทาให้เวลาทากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็ นไปได้ยากและยังมีกจิ กรรมร่วมกับ
ชุมชนน้อย
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
วิทยาลัยควรสนับสนุ นให้นกั เรียนได้มสี ่วนทากิจกรรมร่วมกับสังคมในเทศกาล วันสาคัญต่าง ๆ โดยการไป
ติดต่อกับเทศบาล อบต. อบจ. หน่วยงานภาครัฐ
มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระดับคุณภำพในกำรดำเนิ นกำรประกันคุณภำพภำยใน
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน

ผลการดาเนินงาน

๒.สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มี

๓. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มกี าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โครงกำร/กิ จกรรม/งำน

มี
มี
มี

๑. แผนปฏิบตั กิ าร
๒. รายงานประจาปี
๓. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ผลกำรประเมิ น
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

ค่าคะแนน
5

มี

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

35

มีการประชุม
จุดที่ควรพัฒนำ
เนื่องจากครูมจี านวนน้อย ทาให้ครูผรู้ บั ผิดชอบในโครงการ/กิจกรรมมีไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ควรมีการเพิม่ บุคลากรเพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ
ผลกำรดำเนิ นงำน
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑ ระดับความพึง
พอใจทีม่ ตี ่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒ ร้อยละของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับจาน
วนผูเ้ ข้าเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพใน
การดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพใน
การดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

ข้อมูล
เปรียบเทียบการพัฒนา
พัฒนา /ไม่พฒ
ั นา
ย้อนหลัง
ปี การศึกษา
ปี
ปี การศึกษา
2559
การศึกษา
2561
2560
5

5

-

พัฒนา

3.50

3.81

-

พัฒนา

5

5

-

พัฒนา

5

5

-

พัฒนา
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ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพใน
ด้านการจัดการด้านบุคลากร

5

5

-

พัฒนา

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการด้านการเงิน

4.50

5

-

พัฒนา

4.50

5

-

พัฒนา

5

5

-

พัฒนา

5

5

-

พัฒนา

5

5

-

พัฒนา

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพใน
การจัดการศึกษา

5

5

-

พัฒนา

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

5

5

-

พัฒนา

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพใน
การดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน

5

5

-

พัฒนา

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภณ
ั ฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพใน
การประสานความร่วมมือเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

จำนวนตัวบ่งชี้ทงั ้ หมดที่มีกำร
ประเมิ น
13
ผลกำรประเมิ น

จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ

ร้อยละ

13

100

ค่าคะแนน
4.91

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. จานวนสาขาวิชาทีค่ รูผสู้ อนมีคุณวุฒดิ า้ นวิชาชีพตรงตามสาขา อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
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2. สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการ อยูใ่ นระดับดีมาก
3. ร้อยละของผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางวันเมือ่ เทียบกับแรกเข้าอยูใ่ นระดับ ดีมาก
4. อัตราส่วนจานวนผูเ้ รียนต่อครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
5. ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดของสถานศึกษา
6. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
7. ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
8. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
9. จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติหรือระดับนานาชาติอ ยู่
ในระดับดีเยีย่ ม
10. จานวนศิษย์เก่าทีป่ ระสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพได้รบั รางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
หรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยูใ่ นระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนำ
1. อัตราส่วนของผูส้ มัครเรียนต่อผูเ้ รียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
2. ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
เทียบงบดาเนินการของสถานศึกษา
3. จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
4. จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูทไ่ี ด้รบั รางวัลระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
5. ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
6. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1. สถานศึกษาสารวจความต้องการในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
2. สถานศึกษากาหนดแผนการรับผูเ้ รียนประจาปี
3. สถานศึกษากาหนดแนวทางในการเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีห่ ลากหลาย
4. สถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณและดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมตามเกณฑ์
6. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
7. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
8. สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ให้ผเู้ รียนจัดทาสิง่ ประดิษ ฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ

38

9. สถานศึกษาสนับสนุ นให้ผเู้ รียนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
10. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
11. สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ให้ครูจดั ทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพ
12. สถานศึกษาสนับสนุ นให้ครูเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
13. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
14. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษาทีก่ าหนด
15. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
16. สถานศึกษานาผลการพัฒนามาปรับปรุงการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
17. สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
18. สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
19. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
20. สถานศึกษานาผลการประเมิน มาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง

๕. สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
๕.๑ สรุปผลกำรประเมิ นคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ ๑
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒
มำตรฐำนที่ ๒

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
3.81

ดีมาก
ดี
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ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๑
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๓
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๔
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๕
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๖
มำตรฐำนที่ ๓
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๒
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๓
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๔
มำตรฐำนที่ ๔
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔.๑
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔.๒
5.1.1 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
5.1.4 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.1.5 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

5
5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

จานวน ...........13...... ...ตัวบ่งชี้
จานวน ..............1....... ตัวบ่งชี้
จานวน ...........-............ ตัวบ่งชี้
จานวน ............-........ .. ตัวบ่งชี้
จานวน ............-............ ตัวบ่งชี้

๕.๒ สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
๕.๒.๑ จุดเด่น
1. จานวนสาขาวิชาทีค่ รูผสู้ อนมีคุณวุฒดิ า้ นวิชาชีพตรงตามสาขา อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการ อยูใ่ นระดับดีมาก
3. ร้อยละของผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางวันเมือ่ เทียบกับแรกเข้าอยูใ่ นระดับ ดีมาก
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4. อัตราส่วนจานวนผูเ้ รียนต่อครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
5. ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจานวนผู้เรียนทัง้ หมดของสถานศึกษา
6. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
7. ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
8. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
9. จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติหรือระดับนานาชาติอยู่
ในระดับดีเยีย่ ม
10. จานวนศิษย์เก่าทีป่ ระสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพได้รบั รางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
หรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยูใ่ นระดับดีมาก
๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนำ
1. อัตราส่วนของผูส้ มัครเรียนต่อผูเ้ รียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
2. ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
เทียบงบดาเนินการของสถานศึกษา
3. จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
4. จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูทไ่ี ด้รบั รางวัลระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
5. ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
6. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1. สถานศึกษาสารวจความต้องการในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
2. สถานศึกษากาหนดแผนการรับผูเ้ รียนประจาปี
3. สถานศึกษากาหนดแนวทางในการเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีห่ ลากหลาย
4. สถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณและดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมตามเกณฑ์
6. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
7. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
8. สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ให้ผเู้ รียนจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
9. สถานศึกษาสนับสนุ นให้ผเู้ รียนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
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10. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
11. สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ให้ครูจดั ทาสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพ
12. สถานศึกษาสนับสนุ นให้ครูเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ หรืองานวิจยั ในระดับต่าง ๆ
13. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
14. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษาทีก่ าหนด
15. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
16. สถานศึกษานาผลการพัฒนามาปรับปรุงการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
17. สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
18. สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
19. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
20. สถานศึกษานาผลการประเมิน มาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
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ภำคผนวก
ตามทีว่ ทิ ยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้จดั ทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปี 2560
คณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้พจิ ารณารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปี 2560
และได้อนุมตั ริ ายงานประเมินตนเอง ประจาปี 2560 เพื่อให้วทิ ยาลัยฯ ได้มกี ารดาเนินงานเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังรายนามอนุมตั ดิ งั ต่อไปนี้
๑. นายจิรวุฒ ิ คุวานันท์
๒. นายสุวทิ ย์ คุวานันท์
๓. นายประยูร อังสนันท์
4. นางสาวอาริยา ธีรธวัช
5. นางเสาวลักษณ์ สายดา
6. นางอังสนา ชัยวิรญ
ู รัตน์
7. นายสมใจ มะเสนา
8. นายสุนันท์จา พลทองสถิต
9. นางสาวจุฑารัตน์ นามมุง
10. นางสาวสุภาณี ผุยทา
๑1. นายนิตพิ ล ใจตรง
๑๒. นางศิรริ ตั น์ พันแก้ว
๑๓. นายประสิทธิ ์ แสงอรุณ
14. นางจุฑารัตน์ โนนศรีโคตร
15. นางสุทนิ สมสมัย
16. นางสาวพะยอม เกิดบรรดิษฐ
17. นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธุ์
18. นางสาวณัฐริกา อ่อนศิลา

ผูร้ บั ใบอนุญาต
ประธานคณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนชุมชน
กรรมการ
ผูแ้ ทนชุมชน
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ
ผูแ้ ทนนักเรียน
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ
รองฯ ฝ่ ายพัฒนากิจการ กรรมการ
รองฯ ฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ
รองฯ ฝ่ ายแผนงานฯ กรรมการ
เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี-การเงิน กรรมการ
ผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ
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