ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เลิ ง นกทา เดิ ม เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กองการศึ ก ษาอาชี พ กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 บนเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน 81
ตารางวา ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแปน ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยได้รับ
การผลั กดันจากพ่อค้า ประชาชน กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัดยโสธร เขตอาเภอเลิ งนกทา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร นายอาเภอเลิงนกทา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร ในขณะนั้น ซึ่งมีนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ลงนามประกาศจัดตั้ง และในเวลาต่อมา ได้ทาพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ในวันเสาร์ที่ 15
พฤศจิกายน 2540 โดยนายชิงชัย มงคลธรรม ประธานฝ่ายฆราวาสและพระเทพบัณฑิต หลวงพ่อวัดบึง
พลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด เจ้าคณะภาค 10 (ธ.) ประธานฝ่ายสงฆ์ตลอดจนพระมหาเถระเจ้าคณะจังหวัด
มุกดาหาร, นครพนม, อานาจเจริญ, ยโสธร ทั้งสิ้น 10 รูป ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริ
มงคล
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปัจจุบันมีเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา สถานที่ตั้ง
เลขที่ 285 หมู่ที่ 1 ถนนสวาท – หนองแสง ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์ 0- 4578-1804, 0-4578-2521 , Fax. 0-4578-1804 www.licec.ac.th
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคกหนอง
แปน” อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลสวาท การคมนาคมและการเดินทางสะดวก
เนื่องจาก ห่างจากที่ว่าการอาเภอเลิงนกทาประมาณ 4 กิโลเมตร ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีส่วนราชการ
ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอเลิงนกทา เทศบาลตาบลสวาท เทศบาลตาบลเลิงนกทา ตลาดสดของเทศบาล
เลิงนกทา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเลิงนกทาและตาบลใกล้เคียงมี
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวน ปลู กยางพารา เลี้ยงสั ตว์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และบางส่วนไปขายแรงงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
สภาพสังคม ในเขตบริการหรือเขตเทศบาลเลิงนกทาและอาเภอใกล้เคียง มีสถานประกอบการ
ทางด้านการค้า ด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยฯได้จัดส่งนักศึกษาออกฝึกงานตามสถานประกอบการเหล่านั้น
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน

แผนผังวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

6

ถนนสวาทหนองอสง

ถนนสวาทหนองอสง

อาคารสถานที่

บ้านพักครู

บ้านพักครู

อานวยการ
เทคนิคพื้นฐาน
สระน้ า

จามจุรี

เสาธง

สระน้ า

ทองกวาว

ตึกช่างอุตสาหกรรม
สระน้ า

สระน้ า

อาคารวิทย์

ถนนสวาทหนองแสง

โรงรถ

โรงอาหาร

ตึกบริ หารธุรกิจ
บ้านพักครู

ประปา
สระน้ า

คหกรรม
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1.1.4 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 19,631,187 บาท
ตารางที่ 1 งบดาเนินการ ประจาปีการศึกษา 2558
รายการ
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาตาแหน่ง
1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน ปวช.
2.2 งบดาเนินงาน ปวส.
2.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
3. งบลงทุน
3.1 อาคารศูนย์วิทยบริการ
4. ค่าเสื่อมราคา
4.1 ค่าเสื่อมราคา – อาคาร
4.2 ค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์
5. งบเรียนฟรี 15 ปี
5.1 ค่าหนังสือ
5.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
5.5ค่าจัดการเรียนการสอน
6. งบรายการอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการ)
6.1 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
6.2 โครงการ Fix it center
6.3 โครงการขายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
6.4 โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
6.5 โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวะทวิภาคี
6.6 โครงการจัดศูนย์อาชีพในสถานศึกษา
6.7 โครงการเตรียมความพร้อม AEC
6.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยฯ
6.9 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
6.10 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่/งานวิจัย
6.9.1 งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร
6.9.2 งบประมาณได้รับสนับสนุนจากนักเรียน นักศึกษา
รายการ
7. เงินบารุงการศึกษา (บกศ.)
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร+งบลงทุน+ค่าเสื่อมราคา)
รวมงบดาเนินการ (งบดาเนินการ+งบเรียนฟรี 15 ปี+งบรายจ่ายอื่นๆ)

จานวนเงิน (บาท)
2,364,600
2,364,600
2,104,600
995,700
439,000
400,000
208,424.84
2,303,866.20
8,620,120
1,724,000
396,520
780,300
818,900
4,900,400
2,194,876
118,000
909,000
210,000
110,000
20,000
227,500
30,000
15,000
115,000
100,000
455,376

5,276,891
14,354,296
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รวมงบดาเนินการ ปีการศึกษา 2558

19,631,187

หมายเหตุ 1. รายจ่ายวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2/2557 และ 1/2558 จานวน 2,133,540 บาท = 10.86%
ของงบดาเนินการ
2. มูลค่าของผลผลิต(สผ.5) จานวน 103,034 บาท = 2.91% ของวัสดุ
3. รายจ่ายวัสดุฝึกสาหรับบริการวิชาการ/วิชาชีพ
จานวน 778}040 บาท = 3.96%
4. รายจ่ายสิ่งประดิษฐ์และจัดประกวดโครงการ
จานวน 555,376 บาท = 2.86%
5. รายจ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมฯ
จานวน 1,866,290 บาท = 9.50%
6. รายจ่ายค่าตอบแทน วัสดุฝึกหลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคคลภายนอก จานวน 207,550
บาท
คิดเป็น = 51.24%
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 พ.ศ.2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ.2547
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5
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2. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
ประเภท/สาขาวิชา
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกล
- สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานเทคนิคการผลิต
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบโทรคมนาคม
รวม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การค้าปลีก
2.2 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี (ภาคปกติ)
- สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ (ภาคปกติ)
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ (ภาคสมทบ)
รวม
3. ประเภทวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี/ปทส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

80

80
30

40

50
40

20

40
20

50
40

210

210

80
80
40

80
80
40

200

30

80
30

40
20

200

รวม
ทั้งสิ้น

50
40
25

25

25

25
100

25
100

25
310

80
80
40
40

40

40

40

40

40

80

80

280
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ประเภท/สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (DVT)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี/ปทส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

รวม
ทั้งสิ้น

40

40

20

20

60

40
450

40
450

20
200

20
200

60
650

3. เป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รวม
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี/ปทส.
ทั้งสิ้น
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

50

50

40

40

90

40

40

20

20

60

40
40

40
40

40
20

40
20

80
60

170

170

120

290

70

70

50

120

1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกล
- สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานเทคนิคการผลิต

1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบโทรคมนาคม

รวม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภท/สาขาวิชา

50

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รวม

11
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี/ปทส.
ทั้งสิ้น
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
- การค้าปลีก

2.2 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี (ภาคปกติ)
- สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)

2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ (ภาคปกติ)
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ (ภาคสมทบ)

รวม

70

70

140

140

40

40

40
350

40
350

40

40

110

90

230

20

60

20
230

60
580

3. ประเภทวิชาการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (DVT)

รวม
รวมทั้งสิ้น

20
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5 . ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง

ที่

จานวน

หน่วยนับ

พื้นที่ ตร.ม.

1

อาคารเรียนและปฏิบตั ิการบริหารธุรกิจ

1

หลัง

2,280 ตร.ม.

2

อาคารสานักงานและอาคารเรียนวิชาพื้นฐาน

1

หลัง

735 ตร.ม.

3

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์

1

หลัง

70 ตร.ม.

4

อาคารเรียนและปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม

1

หลัง

3,145 ตร.ม.

5

อาคารโรงอาหาร

1

หลัง

830 ตร.ม.

6

อาคารบ้านพักครู - อาจารย์

7

หลัง

4,116 ตร.ม.

7

อาคารเอนกประสงค์

1

หลัง

130 ตร.ม.

8

หอประชุม

1

หลัง

650 ตร.ม.

9

ห้องประชุม

1

ห้อง

210 ตร.ม.

10

สนามบาสเกตบอล

1

สนาม

434 ตร.ม.

11

อาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน

1

หลัง

590 ตร.ม.

12

โรงจอดรถนักศึกษา

4

หลัง

874 ตร.ม.

13

โรงจอดรถวิทยาลัยฯ , ครูและผูม้ าติดต่อราชการ

2

หลัง

212 ตร.ม.

14

อาคารงานอาคารสถานที่

1

หลัง

192 ตร.ม.

13
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อาคารศูนย์วิทยบริการ

1

หลัง

1,088 ตร.ม.

6. ผลงานดีเด่น
6.1 ระดับประเทศ........19.........รายการ ดังนี้
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาด้านวิชาชีพขนาดเล็ก พ.ศ.2543
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 พ.ศ.2544
3. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อทีมหญิงเดี่ยวระดับชาติ
กีฬาอาชีวศึกษาเทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 1– 4 ธันวาคม 2549 ณ สนามกีฬาเมืองทองธานี
4. เกียรติบัตรการเข้าร่วมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมในงาน “ร้อยใจอาชีวศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ระหว่างวันที่ 1–9 ธันวาคม 2550 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มอบโดย
นายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. เกียรติบัตรรางวัลหมู่ดีเด่น กิจกรรมทักษะลูกเสือดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 11-16 มีนาคม 2550 จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยนายอาพล ทองนุช
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
6. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานรอบที่ 2 จาก สมศ. พ.ศ.2551
7. สถานศึกษาต้นแบบอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
8. ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง กีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่
3 – 7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
9. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับชาติ “ภูเก็ตเกมส์” ณ สนามกีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2552
10. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬานครพิงค์เกมส์

14
ระดับชาติ ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 17 มกราคม 2553
11. เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.2553” ให้ไว้ 23 ธันวาคม 2553
มอบโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12. โล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง ปีการศึกษา 2553
จากนางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง เขตตรวจราชการที่ 9 ปี
การศึกษา 2553
14. นักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวช. เขตตรวจราชการที่ 9
นางสาวกฤตยา มาดล นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2553
15. เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะงานออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์
เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16. เกียรติบัตรแข่งขันกีฬาประเภท วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558 “เมืองแคน
เกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17. เกียรติบัตรรางวัลครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ (เหรียญเงิน) อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
ณ จังหวัดนครสวรรค์ มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18. เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน รางวัลเหรียญเงิน
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19. เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะงานออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6.2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.........21.........รายการ ดังนี้
1. โล่โครงการวัด – วิทยาลัย THE BEST PRACTICE’ 50 ตามนโยบาย คุณธรรมนาความรู้
ประจาปี 2550 โดยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง อาชีวะอีสานเกมส์ 2008 ณ จังหวัดขอนแก่น
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วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2551
3. โล่โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี พ.ศ. 255
วันที่ 22 กันยายน 2552 โดยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. โล่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It center) ดีเด่น ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2552 โดย นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. โล่ชนะเลิศการประกวดโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปี 2552 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมาโดยนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. โล่รางวัลสถานศึกษาผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระดับดีมาก
โดยนางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปี 2552
7. ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 6 (อีสานเกมส์) ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดอุดรธานี
8. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาอาชีวะอีสานเกมส์
ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดสกลนคร
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากล้อมชาย(ทีมคู่) กีฬาอาชีวะอีสานเกมส์ ระหว่าง
วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดสกลนคร
10. เหรียญรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวท กีฬาอาชีวะอีสานเกมส์
ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดสกลนคร
11. โล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง ปีการศึกษา 2553
จากนางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. โล่รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงาน “CAI เองไดโอ” สื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา
ประจาปี 2556 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
13. เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดพิธีกรประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง งานมหากรรมอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2555
ณ จังหวัดนครราชสีมา
14. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียง
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
วิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
8 – 11 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
15. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
16. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท การ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาชีวศึกษาพญาแลเกมส์) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 –
26กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
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17. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน วิ่งข้ามรั่ว 400 เมตร ชาย ระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาชีวศึกษาพญาแลเกมส์) ครั้งที่ 10 ระหว่าง
วันที่
20 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
18. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน เดิน 3000 เมตร หญิง ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาชีวศึกษาพญาแลเกมส์) ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่
20 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
19. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ขว้างจักร หญิง ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาชีวศึกษาพญาแลเกมส์) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่
20 – 26กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
20. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง โครงงานการพัฒนาโปรแกรมเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์
– อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
21. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและ
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 วันที่ 21– 25 ธันวาคม
2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

6.3 ระดับจังหวัด........13...........รายการ ดังนี้
1. โล่รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรโครงการสร้างอาชีพเพื่อ มอบโดย
นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมดิแอร์พอร์ต
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2552
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดยโสธร
มอบโดย นายวันชัย อุดมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร วันที่ 10 กันยายน 2552
3. โล่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต จังหวัดยโสธร ประจาปี พ.ศ. 2552
4. ใบรับรองผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน กรมอนามัย ส้วมสาธารณะ ระดับประเทศ
ของจังหวัดยโสธร ประจาปี พ.ศ. 2550
5. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 เหรียญทอง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา มอบโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้าท่วม
จังหวัดยโสธร ปี 2555 วันที่ 1 กันยายน 2555
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8. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร วันที่ 21 พฤศจิกายน
2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
9. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จังหวัด
ยโสธรปี 2558 ระดับอุคมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.) วันที่ 23 มิถุนายน 2558
10. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ระดับอุคมศึกษา/
อาชีวศึกษา (ปวส.) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดยโสธร ปี 2558
วันที่ 23มิถุนายน 2558
11. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอง 2 เมษายน 2558 ประเภทเยาวชนระดับอุดมศึกษา/ปวส./เยาวชนนอกสถานศึกษา
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2558
12. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายกน้าหนัก รุ่นน้าหนัก 94 กก. ท่าสแนทช์ สถิติ
65 กก. การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร ประจาปี 2558 และการแข่งขันกีฬายก
น้าหนักชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558
13. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายกน้าหนัก รุ่นน้าหนัก 94 กก. ท่าคลีนแอนด์
เจอร์ก สถิติ 83 กก. การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร ประจาปี 2558 และการ
แข่งขันกีฬายกน้าหนักชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน
2558
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม นาประโยชน์สู่สังคม”
วิสัยทัศน์
“แหล่งการเรียนรู้ได้มาตรฐาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีจิตบริการชุมชน มุ่งผลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนและการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและทวิ
ภาคี
2. พัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะอาชีพให้ได้มาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและประชาคม
อาเซียน
3.

พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย และตรงตามความต้ อ งการของ
ต
ล
า
ด
แ
ร
ง
ง
า
น
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและทักษะด้านการใช้ภาษา เทคโนโลยี
สาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
1. สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะอาชี พ ตามมาตรฐานและ
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
ติ
ด
ต่
อ
สื่
อ
ส
า
ร
ไ
ด้
2. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและอาเซียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรี ย นการสอนและบริ หารจัดการ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่ มสถาบันการ
อาชีวศึกษา
4. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในประเทศและอาเซียน
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5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ นั กเรียน นักศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่ งแวดล้ อม
ร่
ว
ม
กั
บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคงความยั่งยืนและสมดุล

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
2.2.1 แผนกลยุทธ์การขยายโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการแนะแนวเชิงรุก
ด้วยสื่อผสม

ตัวชี้วัด (KPI)
1. จานวนครั้งที่ออกแนะแนวฯ
2. จานวนสาขาวิชาที่นาสื่อประสม
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
3. จานวนโรงเรียนสังกัด สพฐ.และ
สพม.ที่ให้เข้าแนะแนวศึกษาต่อ

2. โครงการเปิดสอนการศึกษา 1. จานวนสาขาวิชาที่สามารถเปิดสอน
นอกระบบหลักสูตรภาค
2. ร้อยละผู้เรียนเทียบโอนความรู้และ
สมทบ/เทียบโอนประสบการณ์ ประสบการณ์กับระบบปกติ
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจาก
นอกระบบเมื่อเทียบกับแรกเข้า
3. โครงการเปิดสอนหลักสูตร 1. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แกนมัธยม
2. จานวนนักเรียนที่เรียนในรูปแบบ
แกนมัธยม
3. ร้อยละของนักเรียนแกนมัธยมและ
มาสมัครศึกษาต่อในระดับ ปวช.

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
≥20
≥25
≥30
≥4
≥5
≥6
≥15

≥20

≥20

≥2 สาขา
10%

≥3 สาขา
12%

≥4 สาขา
15%

≥80%

≥80%

≥80%

2 โรง
2%

4 โรง
4%

6 โรง
6%

70%

80%

90%

2.2.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
อาเซียน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรเน้น 1.ร้อยละของสาขาวิชาที่ได้พัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตาม
เป็นสมรรถนะวิชาชีพ
มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาน 2. ร้อยละของสาขาวิชาที่สถานประ
ประกอบการ
กอบการร่วมมือพัฒนาหลักสูตร

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
6
6
7
70%

80%

100%
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5. โครงการความร่วมมือจัด
การศึกษารูปแบบทวิภาคี

1. จานวนสาขาวิชาที่จัดแผนการ
เรียนรูปแบบทวิภาคี
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
ศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
3. จานวนสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 รุ่น

3 สาขา

4 สาขา

5 สาขา

20%

30%

40%

5

6

7

2.2.3 แผนกลยุทธ์การคุณภาพครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาด้านงานวิจัยสื่อ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย และ
สาหรับครูผู้สอน
โครงการนักเรียน นักศึกษา 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ
สาหรับนักเรียน นักศึกษา
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กระบวนการ
วิจัยโครงการ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
7. โครงการส่งเสริมการวิจัยสื่อ 1. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของครูผู้สอน 2 ชิ้น/ปี
สาหรับครูผู้สอน
2. จานวนผลงานวิจัยครู นวัตกรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่เพื่อประโยชน์
ต่อชุมชน จังหวัด ภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยทุกระดับ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
1. จานวนผลงานนักเรียนปวช. 3:1ชิ้น
โครงการ นวัตกรรมและ
2. จานวนผลงานนักศึกษาปวส.2:1ชิ้น
สิ่งประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษา 3. จานวนร้อยละของชิ้นงานที่ได้รับ
การเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
9%
11%
13%
3%

4%

5%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

1 ทุน
100%
100%
5%

2 ทุน
100%
100%
10 %

2 ทุน
100%
100%
15 %
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2.2.4 แผนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
40%
50%
60%

9. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ 1. ร้อยละนักศึกษาที่กล้าแสดง ออก
ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน
โดยการสนทนาภาษาอังกฤษได้
เขียน ด้านวิชาชีพ
2. ร้อยละนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ
40%
50%
ในการติดต่อสื่อสารได้
3. ร้อยละของครูที่ใช้ภาษาอังกฤษ
40%
50%
เสริมความรู้ในวิชาพื้นฐานและ
วิชาชีพ
10.โครงการพัฒนาโซนบริการ 1.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
70%
80%
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ใช้พื้นที่บริการเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์
2. ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มี
70%
80%
ความรู้และทักษะในการติดต่อ
สื่อสาร
2.2.5 แผนกลยุทธ์การวัดผล ประเมินผลและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงาน/โครงการ
11. โครงการสอบ V-Net

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละของผู้สอบผ่านเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการเรียนทุก
ชั้นปี
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา

60%
60%
90%
90%

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
80%
85%
90%
60%

70%

80%
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ชั้น ปีสุดท้ายที่สอบผ่าน V-Net
12. โครงการสอบมาตรฐานวิชา 1. ร้อยละสาขาวิชาจัดสอบ
ชีพร่วมกับสมาคมอาชีพ/
มาตรฐานวิชาชีพจากหน่วยงาน
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
ภายนอก
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาชั้น
ปี สุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ

7

7

7

80%

90%

100%

2.2.6 แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ

1. ด้านฐานข้อมูล
1) ข้อมูลครูและบุคลากร
2) ข้อมูลการบริหารการเงิน
งบประมาณและพัสดุ
3) ข้อมูลด้านอาคารสถานที่/วัสดุ
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการบุคคล
การเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. การจัดสร้างโปรแกรมฐานข้อมูล
- ขั้นเขียนโปรแกรม
- ขั้นทดลองใช้
- ขั้นประเมินผล
- ขั้นปรับปรุง

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
PD
CA
ปรับปรุง
ระบบ

PD

CA

ปรับปรุง
ระบบ
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2.2.7 แผนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพและการจัดการเรียนการ
สอน
แผนงาน/โครงการ
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ด้านวิชาชีพสาหรับ
ครูผู้สอน

ตัวชี้วัด (KPI)
1.ร้อยละของครูผู้สอนแลผู้บริหาร
ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของครูผู้สอนและผู้บริหาร
ที่กล้าแสดงออกโดยการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่บูรณาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอน

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.ร้อยละของครูผู้สอนที่ผ่านการ
เทคนิคการสอนและการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ประเมินตามสภาพจริง
สอนและการประเมินตามสภาพจริง
2. ร้อยละของครูผู้สอนใช้แบบทดสอบ
ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
100%
100%
100%
70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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แต่ละรายวิชา
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.ร้อยละของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม
ผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการ
เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ร้อยละของสื่อและนวัตกรรมที่ครู
ผลิตได้ด้วยตนเอง
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.ร้อยละของครูผู้สอนที่ผ่านการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
อบรมทักษะการคิดวิเคราะห์และ
สรุปความคิดรวบยอด
สรุปความคิดรวบยอด
(Concept Mapping)
(Concept Mapping)
2. ร้อยละของครูผู้สอนนาไปประยุกต์
ใช้จัดการเรียนการสอน
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์

100%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

70%

80%

90%

80%

80%

80%

2.2.8 แผนกลยุทธ์การจัดศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนนักศึกษา
และชุมชน
แผนงาน/โครงการ
18. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพสาหรับ
นักเรียนนักศึกษาและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
1.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้านอาชีพระยะสั้น
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. จานวนครั้งที่จัดให้บริการเรียนรู้
ด้านข้อมูล สื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมและการฝึกอบรมให้กับ
ชุมชน

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
20 อาชีพ
30 อาชีพ 50 อาชีพ
70%

80%

90%

≥40

≥50

≥50

2.2.9 แผนกลยุทธ์การลดปัญหาความเสี่ยงของครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target)
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19. โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต
และนักเรียน นักศึกษา

20. โครงการตรวจสุขภาพและ
ตรวจสารเสพติดประจาปี

21. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษา

22. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตาม และดูแลผู้เรียน

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าอบรม
พัฒนาจิต
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพและตรวจสารเสพติด
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องสิ่งเสพติด
ลดลง
1. ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่ออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
2. ร้อยละของเป้าหมายการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
(10 คน/ปี)
1. จัดหาระบบสารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสารสาหรับผู้ปกครองและครู
2. ใช้ระบบและวิเคราะห์ประสิทธิ
ภาพของระบบ
3. ปรับปรุงระบบ

ปี 2557
70%

ปี 2558
80%

ปี 2559
90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥95%

100%

100%

≤3%

≤2%

≤1%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.2.10 แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการงานบุคลากรตามหลักธรรมภิบาล
แผนงาน/โครงการ
23.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ตัวชี้วัด (KPI)
1.กาหนดมาตรฐานตาแหน่งให้ชัดเจน
2.สร้างเครื่องมือวัดและประเมินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตาแหน่ง
3.จัดทาโครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลการบริหารจัดการงาน
บุคลากรในสถานศึกษาฐานข้อมูล
รายบุคคล เช่น
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการศึกษา

เป้าหมาย (Target)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
PDCA
ประกาศใช้ ประกาศใช้
PDCA
ประกาศใช้ ประกาศใช้
PDCA

ใช้ระบบ

ใช้ระบบ
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- ประวัติการปฏิบัติงาน
- ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
- ประวัติการได้รับอบรม/ดูงาน
- ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลงานทางทางวิชาการ
- ผลงานดีเด่นแต่ละระดับ
4.เปิดเผยข้อมูล บุคลากรสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
24. โครงการพัฒนางานประกัน 1.เสนอโครงการ/คาสั่งมอบหมายฯ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 2.ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
3.พัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
4.จัดทา SAR
- SAR บุคคล
- SAR แผนกวิชา
- SAR วิทยาลัยฯ
5. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
25.โครงการพัฒนาระบบการ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหาร 2.จัดอบรมครูและบุคลากร
ความเสี่ยงในสถานศึกษา 3.สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
4.คณะกรรมการควบคุมภายใน
วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอวิธีการ
แก้ไข
5.รายงานข้อมูลเสนอต่อหน่วยควบคุม

PDCA

P
D
C
C

ใช้ระบบ

ใช้ระบบ

ใช้และปรับ ใช้และ
ระบบ
ปรับระบบ

A

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการป้องกันและควบคุม
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
1. มีการจัดระบบเวร – ยาม
1. จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
บุคลากรในสถานศึกษา
2. มีการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกัน 2. ปรับปรุง อุปกรณ์ งานให้มีถังดับเพลิง
ภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกัน
ประจาอาคาร
อัคคีภัยร้อยละ 100 ของ
3. จั ดอ บร มกา รจ รา จรภ าย ใน แล ะ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ภายนอก โดยเชิญตารวจจราจรมาบรรยาย
3. การจัดจราจรในสถานศึกษาให้
สมบูรณ์
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
1. มีการจัดระบบครูที่ปรึกษา
1. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใน
ทะเลาะวิวาท
และติดตามนักเรียน นักศึกษาได้ สถานศึกษา ประกอบด้วยการตรวจเยี่ยม
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ตลอดเวลา
2. มีการจัดการประชุมผู้ปกครอง
รายกลุ่ม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. มีการพัฒนาระบบสื่อสาร
ระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง
4. มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
หอพักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5. ต้องปลอดจากการทะเลาะ
วิวาททั้งภายในและภายนอก
ร้อยละ 100

2.3. 3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม

หอพักและบ้านพัก
2. ส่ ง เสริ ม ระบบเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองใน
สถานศึ ก ษา โดยให้ เ บอร์ โ ทรศั พ ท์ ข อง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและฝ่ า ยปกครองแก่
ผู้ปกครอง
3. จัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือ
พื้นที่เสี่ ยงที่นักเรียน นักศึกษามักก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท
4. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
การทะเลาะวิ ว ามระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา/ชุมชน/หมู่บ้านของกลุ่มเสี่ยง
5. สถานศึ ก ษาต้อ งลงโทษนั กศึ กษาตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่กา
ระทาความผิดเกี่ยวกับร่างกาย การพกพา
อาวุธ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
1. ดาเนินการป้องกันและแก้ไข 1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ปัญหายาเสพติดของนักเรียน
และพิษภัยของสารเสพติดโดยหน่วยงาน
นักศึกษาทั้งกลุ่มที่ติดยาเสพติด ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแนวร่วม
ยาเสพติด
ต่อต้านยาเสพติด
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
3. เปิดช่องทางให้บุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับแนวความคิดและวิธีการ แจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดใสถานศึกษา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
4. จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มี
3. ตรวจสารเสพติดอย่างน้อยภาค ประวัติและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพ
เรียนละ 1 ครั้ง ถ้าพบผู้เสพรีบ
ติดเพื่อเฝ้าระวัง
ดาเนินการแก้ไขโดยถือว่าเป็น
5. ประสานงานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยา
ผู้ป่วย
เสพติด
1. มีการตรวจหอพักนักเรียน/
1. การตรวจหอพักของนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ภาค 2. การรณรงค์ วัฒนธรรมและค่านิยมอันดี
เรียน
งามของประเพณีไทย
2. จานวนของผู้เรียนที่เข้าร่วม
3. จัดกิจกรรมของผู้เรียนให้มีความรู้ความ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและผลกระทบที่
จริยธรรมและประเพณีไม่น้อยกว่า เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ร้อยละ 75 ของผู้เรียนทั้งหมด
1. มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึก 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองระดับ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
แผนกวิชา
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2. มีการสร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานีตารวจในการป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาการพนันและมั่วสุม
3. มีการเตรียมหอพักและบ้านพัก

2. ยกย่ อ งเชิ ด ชู ม อบเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีประพฤติตนดี
3. ให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นดี
ประพฤติดี

2.4 ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร)

)

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
(นายถาวร ยาวะโนภาส)

งานบริหารงานทั่วไป
(นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ์)

งานบุคลากร
(นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง)
งานการเงิน
(นางเครือวัลย์ ศรีสุข)
งานการบัญชี

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
(นายโสภา คล่องดี)
)

งานวางแผนและงบประมาณ

(นายธนพนธ์ เครือสวัสดิ์)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(นายวชิรพงษ์ บัวคา)
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
(นางภัทรวดี โสมรักษ์)

(นางปัญญานี กันยะกาญจ์)

งานพัสดุ
(นายปรีดา วงศ์จันทา)
งานทะเบียน
(นางเพลินตา แดงอาจ)

งานประชาสัมพันธ์
(นายนิคม เวฬุวณารักษ์)
อาคารสถานที่
(นายพนม ดีดวงพันธ์)

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายสุรยิ ะ หินเธาว์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ
(นางอรทัย พิตะพันธ์)

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
(นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน)

แผนกวิชาตามสาขา
ที่เปิดสอน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(นายนิรุตติ์ คาพิชิต)

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานครูที่ปรึกษา

่น คาบุดดา)
งานวั(นายสนั
ดผลและประเมิ
นผล

(นางสาวจันทร์เพ็ญ พันธ์เพ็ชร)

(นายวัชรพล โคมทอง)

(นางจันทร์นภา นาคศิริ)

งานปกครอง
(นายจิตรกร หลักหาญ)

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
(นางจารุณี คณาจันทร์)

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(นายพานิชย์ แก้วดี)

งานโครงการพิเศษฯ

งานสื่อการเรียนการสอน
(นายเฉลิมพล พันธราช)

(นางจินตนา พันธ์แก้ว)

(นายเชิดศักดิ์ พินิจมนตรี)

งานประกันคุณภาพฯ
(นายวิวัฒน์ วงค์แสนไชย)

(นายโด่ง จาปาเนตร)

งานความร่วมมือ
(นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ)
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2.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1. ควรนาผลข้อเนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา เข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อวางแนว
ทางการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาอย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- นาข้อเสนนอแนะเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

2. ควรดาเนินการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ - มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกปีการศึกษาและ
เพื่อใช้ทดสอบผู้สาเร็จการศึกษา โดยอาจจัดทา
ปรับปรุงข้อสอบอย่างต่อเนื่อง
ข้อสอบในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นอย่างต่าหรือ
ใช้ข้อสอบของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีข้อสอบหลากหลายนามาปรับปรุง
และใช้ทดสอบเพื่อให้ผลการทดสอบมีมาตรฐานที่สูง
ยิ่งขึ้นไป
3. ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของสถาน
ประกอบการต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ความรู้ความสามารถของผู้สาเร็จการศึกษา ว่ามี
ระดับความพึงพอใจต่าในด้านใด หรือในลักษณะใด
หรือศึกษาความต้องการของสถานประกอบการและ
นายจ้างต่อลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา และ
จัดทาโครงการนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกที่ไม่สาเร็จ
การศึกษาและที่จะสาเร็จการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและนายจ้าง

- มีการประชุมครูผู้สอนในการจัดทาแผนการสอนที่มีการ
บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยครูผู้สอนได้
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ เป็นแผนการสอนที่เน้นสมรรถนะ
ทาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและนายจ้าง
- ร่วมกันจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ควรเพิ่มอาจารย์ประจาที่มีวุฒิทางวิชาชีพใน
- เสนอขออัตรากาลังจากสานักงานคณะกรรมการการ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยเสนอขออัตรากาลัง อาชีวศึกษา
(ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ)ยังหน่วยงาน - จ้างครูอัตราจ้างในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ต้นสังกัด หรือ การจ้างอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษ
ให้ทาการสอนประจาเป็นปีการศึกษาไป ตาม
จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
5. ควรเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณในด้านวัสดุฝึกให้
สูงขึ้นให้ได้ย่างต่า ร้อยละ 10 หรือมากกว่าโดย
สารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของ
แต่ละสาขาวิชาที่มีความจาเป็น เนื่องจาก วัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือล้าสมัย และจัดสรรให้กับ
สาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการ นอกจากนั้น
การจัดสรรงบประมาณในบางสาขาวิชา เข่น
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพาณิชยการ ซึง่
เข้าใจว่าไม่ต้องการใช้อะไร แต่ในความเป็นจริง มี
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จาเป็นต่อการฝึกทักษะ
และฝึกการเรียนรู้แม้กระทั่งฝึกการคิดขั้นสูง ก็มี
ความจาเป็นเช่นเดียวกัน
6. สภาพของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มีจานวนน้อยและล้าสมัย ควรมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการของบประมาณ หมวดครุภัณฑ์
(หรือใช้เงินบารุงการศึกษา) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีจานวนมากขึ้น เพราะ
คอมพิวเตอร์ เป็นครุภัณฑ์ที่ นักศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษาต้องการใช้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุด ใช้งานไม่ได้
ควรซ่อมบารุง หรือ แทงจาหน่าย หรือนาไปเป็น
วัสดุฝึก แล้วแต่กรณีเพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ดี
7. ควรมีกลไกในการอบรม / ประชุม ในเรื่องการ
จัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น เรื่อง
หลักการสอนเทคนิคการสอน การวัดผลประเมิน
การวิจัยในชั้นเรียน การสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
ฯลฯ ให้กับอาจารย์ ทุกคนในแต่ละการศึกษา โดย
จัดอบรมที่สถานศึกษาและเชิญวิทยากรมาอบรม
นอกจากนี้ควรจัดให้อาจารย์ได้เห็นความสาคัญและ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่าง
จริงจังในทุกสาขาวิชาและอาจารย์ทุกคน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- จัดสรรวัสดุฝึกโดยคานึงถึงความจาเป็นตามแผนกวิชาโดย
ครูผู้สอนเป็นผู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการฝึก

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุด

- มีการประชุมเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน
- มีการอบรม e- learning
- มีการอบรมการทาสื่อ CAI จากบุคลากรภายนอก
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แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
8. ควรจัดให้มีกิจกรรมนักศึกษา และโครงการการ -มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการของนักศึกษา
พัฒนานักศึกษาที่เน้นการเพิ่มพูนทักษะความรู้และ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษา
ประสบการณ์ทางวิชาการ ให้มากขึ้นเช่น โครงการ
บริการทางวิชาการของนักศึกษา โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพของสถานศึกษา เป็นต้น
9. สถานศึกควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์
และนักศึกษา ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 1 ของงบประมาณดาเนินการ
ทั้งหมดที่สถานศึกษาได้รับ โดยการตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้ และให้อาจารย์นักศึกษาส่วนนี้จัดทา
โครงการเสนอใช้เงินในการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และผลงานวิชาการอื่น ๆ
จากงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเพิ่มวงเงินในการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่อ 1 โครงการให้สูงขึ้น
เพื่อให้สามารถใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น
10. ควรดาเนินการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับจากการจดสิทธิบัตร ให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้สาม
รถแข่งขันได้จริงในเชิงพาณิชย์
และคุ้มค่าการจดสิทธิบัตร

-วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทา
นวัตกรรมและการวิจัยโดยใช้เงินบารุงการศึกษาสนับสนุน
อีกทางหนึ่ง

11. ควรดาเนินการสารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการทางวิชาการ จาก
สถานศึกษาเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนงาน /
โครงการ ในการให้บริการทางวิชาการ ให้ตรงกับ
ความต้องการจริง ของกลุ่มเป้าหมาย อันจะทา
ให้บริการทางวิชาการมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

- มีการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
ทางวิชาการ

-วิทยาลัยให้การสนับสนุนดาเนินการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับจากการจดสิทธิบัตร ให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น
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12. ควรดาเนินการจัดทาแผนข้อมูลข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ โดย
ประกอบด้วยข้อมูลสถานศึกษา 8 ประการ และ
ดาเนินการให้เป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นได้ในระบบ
เครือข่ายภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่าย
สามารถใช้ข้อมูลในการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ข้อมูลเพื่อบริหารและการตัดสินใจของฝ่าย
บริหารนอกจากนั้นอานาจของฐานข้อมูลบาง
ประเภทเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยจัดระบบความ
ปลอดภัยของการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ
13. ควรพัฒนาระบบการประกันคุณคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความละเอียดในเชิงลึกมากขึ้น ใน
ส่วนอนาคต โดยสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้ถึงระดับตัวบุคคล โดยบุคลากรทก
ส่วนในสถานศึกษาต้องมีการประกันตนเองในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และเกิดความตระหนักและมีจิตสานึก
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพตนเอง
14. สถานศึกษาเคยมีประวัติที่ดีเยี่ยมในด้านการ
บริหารจัดการคุณภาพ ได้รับรางวัลทรงคุณค่าหลาย
รางวัล แต่สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร
และบุคลากร ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ถดถอยลง ควรเร่งสร้างขวัญและกาลังใจและปลูก
จิตสานึกของบุคลากรในการ สถานศึกษาเพื่อให้
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สมกับสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานที่เคยได้รับ

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
-มีการจัดทาแผนข้อมูลข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยประกอบด้วยข้อมูลสถานศึกษา 8 ประการ และ
ดาเนินการให้เป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นได้ในระบบ
อินเตอร์เน็ต และมีการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-มีการประเมินตนเองในระดับบุคคล แผนกวิชาและระดับ
วิทยาลัยจนทาให้วิทยาลัยผ่านการประเมินภายใน ปี
การศึกษา 2552 ด้วยคะแนน 4.52 และได้รับรางวัล
สถานศึกษาพระราชทานใน ปีการศึกษา 2553

-สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจน
สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานใน
ปีการศึกษา 2553 รางวัลสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญ
ทอง ผ่านการประกวดสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

33
2.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
มาตรฐานที่ 1
1. สร้างเครือข่าย ชมรมสมาคมศิษย์เก่า
2. แก้เกณฑ์ความสามารถของผู้เรียนเทคโนโลยีให้
เหมาะสมหรือสอนซ่อมเสริม หรือหานวัตกรรมมา
พัฒนาผู้เรียน
3. ควรให้นักศึกษาเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
4. การประเมินตนเองต้องใช้เครื่องที่เป็นมาตรฐาน
ของ สอศ.ถ้าใช้เครื่องมือที่สถานศึกษาจัดทาเอง .
จะต้องมีการผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและมี
การทดลองใช้ก่อนนาเครื่องมือมาใช้
5. จัดทา Common Data set ให้ตรงกับ SAR

1. สร้างเครือข่าย ชมรมสมาคมศิษย์เก่า
2. แก้เกณฑ์ความสามารถของผู้เรียนเทคโนโลยีให้
เหมาะสมหรือสอนซ่อมเสริม หรือหานวัตกรรมมาพัฒนา
ผู้เรียน
3. จัดให้นักศึกษาเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
4. ประเมินตนเองต้องโดยใช้เครื่องที่เป็นมาตรฐานของ
สอศ. ถ้าใช้เครื่องมือที่สถานศึกษาจัดทาเอง จะต้องมีการ
ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและมีการทดลองใช้ก่อนนา
เครื่องมือมาใช้
5. ทา Common Data set ตรงกับ SAR

มาตรฐานที่ 2
1. จัดห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียน
2. จัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา
3. ทาความเข้าใจ กระบวนการเรียนการ(ให้ความรู้)
ป็นสาคัญสอนที่เน้นผู้เรียนเ

1. มีการจัดห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียน
2. มีการประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา
3. มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

มาตรฐานที่ 3
ควรสรุปภาพรวมปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและความ มีการสรุปภาพรวมปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและความ
ประพฤติที่ได้จากกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมเยี่ยม ประพฤติที่ได้จากกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา
บ้านนักศึกษา
มาตรฐานที่ 4
ควรเสนอผลการดาเนินการเป็นรูปธรรมโดยนาเสนอ มีการเสนอผลการดาเนินการเป็นรูปธรรมโดยนาเสนอเป็น
เป็นตัวเลข ผลสัมฤทธิ์ที่มีลักษณะทั้งปริมาณและ ) ตัวเลข (ผลสัมฤทธิ์ที่มีลักษณะทั้งปริมาณและคุณภาพ )
(คุณภาพ
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มาตรฐานที่ 5
การผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ควรมีการ
แก้ปัญหาประกอบอาชีพของชุมชน
มาตรฐานที่ 6
การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาควรมี
ผู้นาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการมาให้
ข้อมูลและหน่วยงานในการทาแผนพัฒนาวิทยาลัย
สรุปภาพรวม จุดควรพัฒนา
1. ระบบการติดตามผู้เรียน
2. การประเมินตามสภาพจริง
3. การประเมินผลในการจัดกิจกรรมให้ตรง
กับวัตถุประสงค์
4. กระบวนการทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนร่วม
2.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. ข้อมูลจากแผนกวิชาล่าช้า ยังสรุปไม่ได้

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
การผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม มีการแก้ปัญหา
ประกอบอาชีพของชุมชน

การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีผู้นาชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการมาให้ข้อมูลและหน่วยงาน
ในการทาแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ
ทิศทางการพัฒนา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริง
2. ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนทุกคน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะการ
ประเมินโครงการ

- ออกคาสั่ง ครู – อาจารย์ และผู้บริหารติดตามข้อมูลของ
แต่ละแผนก
2. ยอดนักเรียน / นักศึกษา เข้ารับการตรวจสาร
- แจ้งงานสวัสดิการและพยาบาลเข้มงวดในการตรวจสอบ
เสพติดต่ากว่าร้อยละ 80
สารเสพติดให้ได้มากที่สุด
3. การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาค่อนข้างได้น้อย
- คาสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาทีไ่ ม่มีนักศึกษาให้ติดตาม
เองร่วมกับงานแนะแนว
4. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทารายงาน
- คาสั่งคณะกรรมการติดตามทารายงานประเมินตนเอง
ประเมินตนเอง (SAR) ทุกวันศุกร์
(SAR) ทุกแผนกวิชา
5. ร้อยละของผู้เข้าสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพยัง - คาสั่งเร่งดาเนินการจัดสอบให้ได้มากที่สุด
ไม่ถึงร้อยละ 90
6. ควรพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับ
- โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับประชาคม
ประชาคมเครือข่ายและสถานประกอบการ
เครือข่ายและสถานประกอบการ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 บนเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน
81 ตารางวา ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแปน ตั้งอยู่เลขที่ 285 หมู่ 1 ตาบลสวาท อาเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร 35120 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบุคลากรสายบริหาร 5 คน
ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 วันที่ 6 – 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 และจะได้รับการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากโดยต้นสังกัด ในวันที่ 18 – 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 มีการจัด
การศึกษาในระบบเป็น 2 ระดับ และการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน คือ
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จานวน 757 คน
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยก
รรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จานวน 307 คน
3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 732 คน
สภาพการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ได้มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบตัวบ่ งชี้ สาหรับครูและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยความ
เห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษาทุกฝ่ายและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งในภาพรวมครูบุคลากร
ได้จัดทา SAR เป็นรายบุคคล จัดทา SAR แผนกวิชาและรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็น SAR ของ
สถานศึกษา เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1
การจัดอาชีวศึกษาได้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า ภาพรวม มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.15 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึ กษา จานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า
ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.58 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า ภาพรวมมีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้
พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนน 4.5 อยู่ในเกณฑ์ดมี าก
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนน 4.75 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4 อยู่ในเกณฑ์ ดี
เมื่อพิจารณาการประเมินส่วนที่ 1 การจัดอาชีวศึกษา จาก 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ สรุปภาพรวม
การประเมินที่มีคะแนนอยู่เกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 24 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี
ส่วนมาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า
ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบู ร ณาการคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่านิ ย มและคุณลั กษณะที่พึงประสงค์และปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. สถานศึกษามีการบริห ารจั ดการอาชีว ศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบดูแลผู้เรียน มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์
พัฒนาบุคลากรและการบริหารการเงินงบประมาณ
3. สถานศึกษาจัดให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
5. สถานศึก ษาได้ ป ลู กฝั ง จิ ตส านึ ก และเสริ มสร้ า งความเป็ น พลเมือ งไทย ในด้ า นการรัก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
จุดที่ต้องพัฒนา
1. สถานศึกษาควรให้ ความสาคัญในด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จากผลการ
ทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) วิชาพื้นฐานและพื้นฐานอาชีพ ผู้สาเร็จการศึกษาสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชาติภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
2. สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีว ศึกษา (V-NET) กลุ่ มวิช าภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
3. สถานศึกษาควรยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยการจัดสอบมาตรฐานอาชีพ โดยใช้การ
ทดสอบจากสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพและสมาคมฯ ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ซึ่งมีอัตราการออกกลางคันและสาเร็จการศึกษาภายใน
กาหนด อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง
5. สถานศึกษาควรพิจารณาจัดทามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อเป็นเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรการบริหารงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สถานศึ ก ษาจะต้ อ งพั ฒ นามาตรฐานการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ทั้ ง ระบบ
ซึ่งประกอบด้ วย การสารวจความต้องการ การวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การประเมินความพึง
พอใจและการสรุปรายงานการดาเนินงาน
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
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สถานศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาตามคู่มือมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ซึ่งต้อง
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพจาก การจัดทามาตรฐานสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน และการประเมิน
การปฏิบัติงานครูและบุคลากร ตามตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย แต่ละ
บุคคล

