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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นบทสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน  ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย  ซึ่งได้ด าเนินการมาตลอดระยะเวลา ในช่วงปีการศึกษา  
2559  ที่ผ่านพ้นมา   การจัดท ารายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึงมาตรฐานและตัวบ่งชี้วัดต่างๆ  ตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกประการ    โดยยึดรูปแบบรายงานตามที่  ศูนยส์่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชนได้
จัดท าให้ไว้  รายงานประเมินตนเองฉบับนี้  มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสะท้อนภาพของวิทยาลัยฯ ออกมาให้
ผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์และบุคลากรทั้งหมดได้มองเห็นคุณภาพภายในที่เป็นอยู่จริง  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบรูปแบบการเรียนการสอน  การบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ  
คณะครูอาจารย์  ตลอดจน นักเรียนนักศึกษาในภายภาคหน้าต่อๆ ไป 

 รายงานประเมินตนเองฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้  ประกอบด้วยการท างานหลายฝ่าย (คณะกรรม 
การประเมินคุณภาพภายใน  และ บุคลากรทุกส่วน) ได้ร่วมมือกันเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  วางแผนการ
จัดท า  สรุปผล  และผ่านการประชุมและประเมินผลร่วมกันจนออกมาในรูปเล่มดังทีป่รากฏนี้   ดังนั้นทาง
ทีมงานผู้ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ได้ในตลอด
ระยะเวลา ปีการศึกษา 2559  ตามรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลหลัก  ในการน าไปใช้ในการ
วางแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาต่อไป ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป   

 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย

               20  พฤษภาคม  2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

ตัวบ่งชี้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 - -     - - 
2 5 5 5 5 5 5 30 5 
3 5 4 3 5   17 4.25 
4 5 -     5 5 

รวม 15 9 8 10 5 5 52 4.73 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน .....9......... ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ......1........ ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ......1........ ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน ......-......... ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ......-......... ตัวบ่งชี้ 

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
2. วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัดและ

ส่วนกลาง 
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง 
4. ครูมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและหลักสูตรสามารถส่งต่อไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ 
6. วิทยาลัยได้จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ 
7. วิทยาลัยมีจ านวนครูเทียบสัดส่วนต่อนักเรียนได้ 1 : 8 สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
8. วิทยาลัยมีครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาท่ีเปิดสอนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
9. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพและสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
10. ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเทียบได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 50  
11. อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และโดดเด่น  
12. มีห้องปฏิบัติการและสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ 
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13. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wifi ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา 
14. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
15. หน่วยงานต้นสังกัดมีระบบสารสนเทศท่ีดีและเหมาะสมให้บริการแก่วิทยาลัย 
16. สถานประกอบการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษากับวิทยาลัย 
17. หน่วยงานและองค์การภายนอกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัย 
18. ผู้เรียนมีจิตอาสาและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการยังไม่เพียงพอ 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ มีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก 
3. ควรจัดหาครูและบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักเรียนในปีต่อไป 
4. ควรส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกกิจกรรมการพัฒนาโดยเฉพาะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
5. ปรับปรุงบริเวนรอบนอกของวิทยาลัยให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
6. ควรจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
7. ควรน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การภายนอกอ่ืนๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
8. การท างานวิจัยหรือนวัตกรรมของครูควรมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 
9. ควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีจ านวนผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
10. ควรจัดหาสื่อการหรือหนังสือเรียนในแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วน เพ่ือคุณภาพการเรียนการสอน 
11. ควรมีการจ ากัดกรอบการด าเนินงาน เพราะกิจกรรมหรือโครงการบางอย่างจ าต้องใช้ทรัพยากร

และงบประมาณมากเกินไป 
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. ควรพัฒนาด้านงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่วิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2. ควรให้บุคลากรเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่หน่วยงานผู้จัดมีงบประมาณสนับสนุนให้ 
3. ควรระดมทรัพยากรภายนอก จากบุคคล องค์การและสถานประกอบการ เข้าร่วมจัดการศึกษาและ

ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. ควรมีการส ารวจความพร้อมและความต้องการในการรับการสนับสนุนด้านการจัดท านวัตกรรม สื่อ

การสอน และงานวิจัยของครู เพ่ือจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนตามสมควร 
5. ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อมีผู้เรียนในชั้นปีที่ 2 แล้ว ควรผลักดันผู้เรียนเข้าสู่ระบบทวิภาคีให้มากข้ึน 
6. ส ารวจความต้องการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือองค์การต่างๆ ในระดับจังหวัดให้

ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
7. ควรมีการประชุมการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมก่อนเริ่มงาน เพ่ือจ ากัดขอบเขตการท างาน 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย 
ที่ตั้ง  เลขที่ 50  หมู่ 5  ถนน นาค า-นาเวง  ต.ธาตุนาเวง  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970149   โทรสาร  042-970149 
Website  www.Thaitec.ac.th 
E - mail  Thaitec@hotmail.com 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

 2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร ซึ่งอยู่

หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  ประมาณ 8 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

ปกครองของเทศบาลต าบลธาตุนาเวง  สภาพสังคมชุมชนรอบข้างวิทยาลัย ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพ

ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ เป็นต้น 

 2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ส่วนใหญ่ประชากรมีฐานะปานกลาง (รายได้เฉลี่ยประชากรส่วน

ใหญ่ ไม่เกิน  200,000 บาทต่อปี)  ประกอบอาชีพเกษตรกร ท านาท าสวน  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป   

2.3 ข้อมูลของผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นิยมให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บ้าน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยึดอาชีพหลักคือ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาและท าสวนผักผลไม้ รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี   

ประวัติย่อวิทยาลัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2559 ที่ตั้งเลขท่ี 50 หมู่ 5 
ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร  บนที่ดินจ านวน 3 ไร่ โดยมี ดร.ทิวา แจ้งสุข เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  
เปิดท าการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว   โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความช านาญและเชี่ยวชาญด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว เน้นการฝึกผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อปฏิบัติงานจริง จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและระบบทวิ
ภาคีโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

2.2.1 แผนภูมิการบริหารของ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.ทิวา  แจ้งสุข ประธานกรรมการบริหาร /ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ 
2. ดร.สจีรัตน์  แจ้งสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นันทวัน  แจ้งสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายธนวัฒน์  ภูบุญเต็ม ผู้แทนครู 
5. นางสาวแสงจันทร์  พรมภา ผู้แทนชุมชน 
6. นางเยาวภา  อินทร์เจือ ผู้อ านวยการและเลขานุการ 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

อาชีวศกึษาจงัหวดัสกลนคร 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

ฝ่ายกิจการ

นกัเรียนนกัศกึษา 

ฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ 

ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 

ผู้จดัการวิทยาลยั 

ผู้อ านวยการวิทยาลยั 

ฝ่ายงาน     

วิชาการ 

บญัชี-การเงิน 

งานแผนกวิชา งานปกครอง งานความร่วมมือ 

ทะเบียนวดัผล กิจกรรมนกัเรียน แผนงานและงบฯ 

วสัดคุรุุภณัฑ์ 

งานทวิภาค ีสวสัดิการ-กยศ. งานสารสนเทศ 

หลกัสตูร-การสอน บคุลากร 

อาคารสถานที ่

งานธุรการ 

งานแนะแนว 

งานชมุชน 

ประกนัคณุภาพ 

องค์การนกัวิชาชีพ วิจยั-นวตักรรม 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพ 
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2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
   สาขา การท่องเที่ยว 3 2 1 2 1 1 1 1 - 
   สาขา การโรงแรม 2 1 1 - 2 - - 2 - 
 

2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 

สถานภาพ 

ปร
ะจ

 า 

อัต
รา

จ้า
ง 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
ฝ่าย กิจการนักเรียนนักศึกษา 
ฝ่าย งานวิชาการ 

3 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

รวม 7 5 - - 2 

2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชา การท่องเที่ยว 

รวม 

 
14 
14 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
14 
14 

ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชา การท่องเที่ยว 

รวม 

 
2 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
2 

รวมทั้งหมด 16 - - - - - - - - 16 
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2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา)  

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช.* 
- สาขาวิชา การท่องเที่ยว 
- สาขาวิชา การโรงแรม 

 
* 
* 

   

รวมทั้งหมด *    
* ไม่มีผู้เรียนในระบบ ทวิศึกษา 
 

2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.* 
- สาขาวิชา การ
ท่องเที่ยว 
- สาขาวิชา การโรงแรม 
รวม 

 
* 
* 
* 

   

ระดับ ปวส.* 
- สาขาวิชา การ
ท่องเที่ยว 
- สาขาวิชา การโรงแรม 
รวม 

 
* 
* 
* 

   

รวมทั้งหมด *    
*ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้จัดท าความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงแรมขนาดใหญ่
ของจังหวัดสกลนคร จ านวน 6 แห่ง เพื่อเป็นที่ฝึกประสบการณ์และการเข้าศึกษาดูงาน อีกท้ังยังเป็นสถาน
ประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานประจ า  โรงแรมทั้ง 6 แห่งประกอบด้วย 
  - โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 
  - โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร 
  - โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจคติก 
  - โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ 
  - โรงแรมยูสไตล์โฮเทล 
  - โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกรนด์ 
 นอกจากนั้น วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับองค์การภายนอกอ่ืนๆ และได้รับเกียรติบัตรต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 - เกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย เทศบาลต าบล
ธาตุนาเวง  อ.เมือง  จ.สกลนคร 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัด
โดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 ผลงานของผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับในปีการศึกษา 2559 ได้แก่  

- เกียรติบัตรผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 
- ผลงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก  เผยแพร่ในวารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้วิจัย นายทิวา  แจ้งสุข  
 2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 

ในด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆ และได้รับการเกียรติบัตร 
ดังต่อไปนี้ 

2.3.3.1  นายธนวัฒน์  ภูบุญเต็ม   
- เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น  จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 
- เกียรติบัตร ร่วมโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จัดโดยเทศบาลธาตุนาเวง 
- เกียรติบัตร ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จัดโดย 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัด

โดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์  
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- เกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย เทศบาลต าบล
ธาตุนาเวง  อ.เมือง  จ.สกลนคร 

2.3.3.2  นางสาวสุกัญญา  นุทธนู 
- เกียรติบัตร ร่วมโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จัดโดยเทศบาลธาตุนาเวง 
- เกียรติบัตร ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จัดโดย 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัด

โดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์  
- เกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย เทศบาลต าบล

ธาตุนาเวง  อ.เมือง  จ.สกลนคร 
 

3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1.1 ปรัชญา 
    “คุณธรรม  น าความรู้   สู่ปัญญา” 

ความหมาย   การจะท าอะไร ต้องยึดหลักคุณธรรมก่อน   จึงจะเหมาะที่จะศึกษาหาความรู้  และเมื่อมี

ความรู้ยิ่งมาก  ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญญา หรือความฉลาดมากข้ึนเท่านั้น  นั่นจึงจะเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดี  

และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป 

3.1.2  วิสัยทัศน์     

วิทยาลัยฯจะผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้มีบุคลิกแห่งการเรียนรู้ มีความมั่นใจในตนเอง สามารถปรับตัวให้

เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยมุ่งเน้นกระบวนการ

เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ 

ๆ มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ  น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันด้วยตนเองได้ โดยอาศัยบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจและความอบอุ่น 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดี ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ 

3.1.3 พันธกิจ 

1. ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบน

พ้ืนฐานของความรัก ความเมตตา ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตว์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
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4. จัดหา เครื่องมือ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนน าเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนให้ขวัญ และก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

6. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม 
7. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ เพ่ือให้การด าเนินการของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
8. จัดท าเอกสารเพื่อสื่อสาร และรายงานความก้าวหน้า การด าเนินการของวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน ตลอดจนจัด

กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

3.1.4 เอกลักษณ์ 

 “เก่งปฏิบัติ รับผิดชอบ นอบน้อม ไม่เกี่ยงงาน”  
 หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการปฏิบัติงานอาชีพได้เป็นอย่างดี มี
ความรับผิดชอบต่องาน มีจรรยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน และไม่เลือกงานปฏิบัติ 
 
 3.1.5 อัตลักษณ์สถานศึกษา 
 “ วิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ” 
 หมายถึง วิทยาลัยฯ มุ่งสร้างผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  เป็นคนดี  มี
ความช านาญงานและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  โดยเน้นฝึกทักษะด้านการเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการสอนและแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
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3.1.6 รายจ่ายในการบริหารวิทยาลัย 
งบด าเนินการ* (บาท) 60,000 บาท 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรยีนการสอน 5,000 8.33  
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 

20,000 33.33  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท า การประกวด การ
แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

5,000 8.33  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสรมิการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 16.67  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 12,000 20  
ฯลฯ    

รวมรายจ่าย 52,000 86.67  
 
* ปรับตามบรบิทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภณัฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง

ล่าสุด 
แผนการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 
 
 
 

- สร้างความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ 
- จัดงบประมาณวัสดุฝึกเพ่ิมขึ้น 
- พัฒนาศูนย์วิทยะบริการ 
- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
- ส ารวจความต้องการในการ
บริการชุมชน 
- พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้
ในชุมชน 
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นระบบ 
- พัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน 

- ได้ท าข้อตกลงการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการชั้นน า
ระดับจังหวัดจ านวน 6 แห่ง 
- จัดงบประมาณซื้อวัสดุฝึกได้
เพียงพอ  
-จัดท าห้องคอมพิวเตอร์เพื่อ
บริการงานสารสนเทศ 
- จัดงบประมาณและจัดหาได้
เพียงพอ 
- จัดระบบ Safety และจัดสภาพ
ได้อย่างเหมาะสมต่อการเรียน 
- จัดให้นักเรียนได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ออกให้บริการชุมชน 
- ได้ท าการส ารวจฯ และ
ให้บริการได้อย่างตรงเป้าหมาย 
- ได้ด าเนินงานระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน เยี่ยมบ้าน จัดกลุ่ม
เสี่ยงและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
- จัดระบบสารสนเทศท่ีพร้อม
เพียงและพัฒนาครทูุกคน รวมทั้ง
ปรับปรุงห้อง เรียนและสภาพ 
แวดล้อมให้สวยงาม 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงาน ต้นสังกัด 
 

*สถานศึกษาจัดตั้งใหม่ ยังไม่ได้
รับการประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

*สถานศึกษาจัดตั้งใหม่ ยังไม่ได้
รับการประเมิน 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ - 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 
และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ - 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 ร้อยละ - 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 ร้อยละ - 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 ร้อยละ - 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
* ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาจัดตั้งใหม่  ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ ปวช.    

     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 14 -  

ระดับ ปวส.    

     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2 -  

รวม 16 -  

* ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาจัดตั้งใหม่  ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

 มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน 
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

 มี 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

 มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศ
และเสริมแรง 

 มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนดและมี
การก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 มี 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการการประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายทางการจัดการศึกษา 
2. การจัดด าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
3. โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาภูพานฯ ตามแนวพระราชด าริฯ 
4. โครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม 
5. โครงการศึกษาดูงานเชิงธรรมะ 
6. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมปัองกันปัญหายาเสพติด 
7. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
8. การจัดประชุมครูและบุคลากรร่วมกับนักเรียนนักศึกษาในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
 
 จุดเด่น    
 วิทยาลัยมีพร้อมในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมแก่สถานศึกษา ดังต่อไปนี้  
1. ครูมีความเข้าใจในเนื้อหาและมีประสบการณ์ตรงในการส่งเสริมต่อไปยังผู้เรียน 
2. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภายนอก 
3. วิทยาลัยได้จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการด้านคุณธรรมไว้อย่างเพียงพอ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ มีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาด้านงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่
วิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
2. ควรออกประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรับนักเรียนเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจะส่งผล
ให้โครงการต่อไปมีจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมากข้ึน ตามจ านวนนักเรียนที่เพ่ิม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

มี 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและ
เป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

มี 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

มี 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมการจัดประชุมท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
2. กิจกรรมการเข้าร่วมรับฟังนโยบายอาชีวศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
3. โครงการการประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายทางการจัดการศึกษา  
4. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา กับอาชีวศึกษาจังหวัด 
5. กิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
2. วิทยาลัยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลางในการเข้าร่วมประชุมต่างๆ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณด าเนินงานมีน้อย จึงไม่สามารถร่วมโครงการได้ทุกโครงการ  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรจัดหางบประมาณด าเนินงานให้มากขึ้น เพื่อสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

มี 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้
ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

มี 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

มี 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

มี 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ร่วมกับอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
2. โครงการศึกษาดูงาน ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน  ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ดา้นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และด้านการท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆ  
3. การเข้าร่วมกิจกรรมวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 
4. กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา โดยศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน  
5. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเทศบาลธาตุนาเวง 
6. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีจ านวนครูเทียบสัดส่วนต่อนักเรียนได้ 1 : 8 สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
2. วิทยาลัยมีครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาท่ีเปิดสอนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพและสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเทียบได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 50  
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักเรียนในปีต่อไป 
2. ควรส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกกิจกรรมการพัฒนา โดยเฉพาะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น  
2. ควรให้บุคลากรเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่หน่วยงานผู้จัดมีงบประมาณสนับสนุนให้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ= 
มี 

60,000 บาท 
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

15,000 บาท 
ร้อยละ 25 

มี 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

5,000 บาท 
ร้อยละ 8.33 

มี 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

4,000 บาท 
ร้อยละ 6.67 

มี 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

10,000 บาท 
ร้อยละ 16.67 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
3. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
4. กิจกรรมการจัดท าริบบิ้นจ านวน 5,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัด 
5. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 
6. โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาภูพานฯ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม 
8. โครงการศึกษาดูงานเชิงธรรมะ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์การภายนอกอ่ืนๆ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณัฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

มี 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อยสวยงาม 

 มี 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 มี 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

 มี 

   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
   (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

มี  

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ 
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber optic  
3. โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาด้านไอซีที  
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และโดดเด่น  
2. มีห้องปฏิบัติการและสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ 
3. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wifi ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา 
4. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
5. หน่วยงานต้นสังกัดมีระบบสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมให้ใช้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงบริเวนรอบนอกของวิทยาลัยให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
2. ควรจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาสถานที่ให้มากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรระดมทรัพยากรภายนอกเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

มี 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของ
ความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

1: 16 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 
1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

1: 16 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ
ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

จ านวน 8 รายการ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการจัดท าความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
2. โครงการศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกรนด์ 
3. โครงการมอบทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. สถานประกอบการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษากับวิทยาลัย 
2. องค์การภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
2. ควรน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การภายนอกอ่ืนๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรระดมทรัพยากรภายนอก จากบุคคล องค์การและสถานประกอบการ เข้าร่วมจัดการศึกษาและร่วม
กิจกรรมกับวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

มี 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

มี 

(1) การระบุปัญหา   
(2) การระบุวัตถุประสงค์   
(3) วิธีการด าเนินการ   
(4) การเก็บข้อมูล   
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
2. โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา  
3. โครงการอบรมการจัดท าโครงการสอน แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการสอนแผนการสอนและด าเนินการได้ทุกคน 
2. ครูสามารถจัดท านวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรายวิชาได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้บริหารมีการนิเทศการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือได้อย่างดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การท างานวิจัยหรือนวัตกรรมของครูมีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรมีการส ารวจความพร้อมและความต้องการในการรับการสนับสนุนด้านการจัดท านวัตกรรมและงานวิจัย
ของครู เพื่อจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนตามสมควร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
น าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

ไม่มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 
3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมการประชุมวางแผนด้านงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและรายวิชา  
2. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
3. โครงการอบรมการจัดท าโครงการสอน แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 

 
 จุดเด่น 
1. ครูมีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่สอน  และมีจ านวนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 



30 

 

2. ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดสื่อและหนังสือเรียนในบางวิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาเฉพาะทาง  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ครูควรมีการจัดท าสื่อการสอนและสร้างแบบเรียนด้วยตนเองโดยยึดตามจุดประสงค์และค าอธิบายรายวิชา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 0 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาจดัให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดโดยมี
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

ร้อยละ 0 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 20 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการศึกษาดูงานด้านการโรงแรม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  
2. โครงการจัดท าโบว์ด าจ านวน 5,000 
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ระดับคุณภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

 
 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับและความร่วมมือด้วยดีจากสถานประกอบการในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. วิทยาลัยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นน าหลายแห่ง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีจ านวนผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อมีผู้เรียนในชั้นปีที่ 2 แล้ว ควรผลักดันผู้เรียนเข้าสู่ระบบทวิภาคีให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวน 5 กิจกรรม  

จ านวนผู้เข้าร่วม 16 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

จ านวน 5 กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 16 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

จ านวน 5 กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 16 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวน 5 กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 16 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวน 5 กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 16 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
3. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
4. กิจกรรมแสดงออกอาชีวะสมานฉันท์ร่วมกับ อาชีวศึกษาสกลนคร 
5. โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาภูพานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. หน่วยงานและองค์การภายนอกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัย 
2. ผู้เรียนมีจิตอาสาและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์การต่างๆให้มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ส ารวจความต้องการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือองค์การต่างๆ ในระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทั้ง
จังหวัดเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยในระยะเวลา 3 ปี 
2. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
1. แผนปฏิบัติการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ มีจ านวนจ ากัด 
2. กิจกรรมหรือโครงการบางอย่าง จ าต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณมากเกินไป 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรมีการประชุมก่อนการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมก่อนเริ่มโครงการ เพ่ือจ ากัดขอบเขตการท างาน 
2. ควรระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้าร่วมการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามสมควร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา   
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/ 
ไม่พัฒนา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

* * *  
ระดับคณุภาพ ระดับคณุภาพ ระดับคณุภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการ
ด้านบุคลากร 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

    
    

*สถานศึกษาเปิดใหม่ในปีการศึกษา 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  - - 

มาตรฐานที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  -  

 
 5.1.1 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดีมาก”   จ านวน ...........9............ ตวับง่ชี ้
 5.1.2 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดี”    จ านวน ...........1............ ตวับง่ชี ้
 5.1.3 จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “พอใช้”  จ านวน ...........1............ ตวับง่ชี ้
 5.1.4 จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยู่ในระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน ............-........... ตวับง่ชี ้
 5.1.5 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งดว่น”  จ านวน .............-.......... ตวับง่ชี ้
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเด่น(การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
2. วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัดและ

ส่วนกลาง 
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง 
4. ครูมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและหลักสูตรสามารถส่งต่อไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ 
6. วิทยาลัยได้จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ 
7. วิทยาลัยมีจ านวนครูเทียบสัดส่วนต่อนักเรียนได้ 1 : 8 สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
8. วิทยาลัยมีครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาท่ีเปิดสอนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
9. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพและสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
10. ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเทียบได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 50  
11. อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และโดดเด่น  
12. มีห้องปฏิบัติการและสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ 
13. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wifi ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา 
14. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
15. หน่วยงานต้นสังกัดมีระบบสารสนเทศท่ีดีและเหมาะสมให้บริการแก่วิทยาลัย 
16. สถานประกอบการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษากับวิทยาลัย 
17. หน่วยงานและองค์การภายนอกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัย 
18. ผู้เรียนมีจิตอาสาและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
5.2.2  จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
1. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการยังไม่เพียงพอ 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ มีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก 
3. ควรจัดหาครูและบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักเรียนในปีต่อไป 
4. ควรส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกกิจกรรมการพัฒนาโดยเฉพาะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
5. ปรับปรุงบริเวนรอบนอกของวิทยาลัยให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
6. ควรจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
7. ควรน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การภายนอกอ่ืนๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
8. การท างานวิจัยหรือนวัตกรรมของครูควรมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 
9. ควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีจ านวนผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
10. ควรจัดหาสื่อการหรือหนังสือเรียนในแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วน เพ่ือคุณภาพการเรียนการสอน 
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11. ควรมีการจ ากัดกรอบการด าเนินงาน เพราะกิจกรรมหรือโครงการบางอย่างจ าต้องใช้ทรัพยากร
และงบประมาณมากเกินไป 

5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. ควรพัฒนาด้านงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่วิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2. ควรให้บุคลากรเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่หน่วยงานผู้จัดมีงบประมาณสนับสนุนให้ 
3. ควรระดมทรัพยากรภายนอก จากบุคคล องค์การและสถานประกอบการ เข้าร่วมจัดการศึกษาและ

ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. ควรมีการส ารวจความพร้อมและความต้องการในการรับการสนับสนุนด้านการจัดท านวัตกรรม สื่อ

การสอน และงานวิจัยของครู เพ่ือจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนตามสมควร 
5. ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อมีผู้เรียนในชั้นปีที่ 2 แล้ว ควรผลักดันผู้เรียนเข้าสู่ระบบทวิภาคีให้มากข้ึน 
6. ส ารวจความต้องการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือองค์การต่างๆ ในระดับจังหวัดให้

ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
7. ควรมีการประชุมการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมก่อนเริ่มงาน เพ่ือจ ากัดขอบเขตการท างาน 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีต้อง
พัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
 1. วิทยาลัยควรจัดตั้งสถานประกอบด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นกิจการของตนเองเพ่ือ
รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนและรองรับการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อไป อีกท้ังยัง
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการของวิทยาลัยเอง 
 2. วิทยาลัยควรด าเนินการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
หรือจากสถาบันการเงินที่ให้การส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทางและสอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ 
 3. วิทยาลัยควรท าความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยตรงด้วย 
 4. วิทยาลัยควรน านักศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างโดดเด่น เช่น เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ เพ่ือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ผู้เรียนให้เห็นโลกกว้าง และ 
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน 
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