สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สรุป ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน
และผู้สาเร็จ
การศึกษา
อาชีวศึกษา

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ร้อยละ 65.66
อยู่ในระดับ พอใช้
3
ค่าเฉลี่ย 4.46
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 11.90
อยู่ในระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน
1

คะแนน
3
5
5

1

ร้อยละ 44.74
อยู่ในระดับ ปรับปรุง
2

2

-

-

ร้อยละ 15.29
อยู่ในระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน
1
1

หมายเหตุ

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน
และผู้สาเร็จ
การศึกษา
อาชีวศึกษา

1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มตี ่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนนระดับมาตรฐาน

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 2
ด้านหลักสูตร
และการ
จัดการเรียน
การสอน
อาชีวศึกษา

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเชี่ยน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนกการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
คะแนนระดับมาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5

คะแนน

หมายเหตุ

5

5

3.37

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
4
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
4.80

คะแนน

4

5
5
5
5

หมายเหตุ

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 3 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของ
ด้านการ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
บริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของ
สถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดการระบบ
ดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5

คะแนน
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5

หมายเหตุ

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 3 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ด้านการ
การเงินและงบประมาณ
บริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ
คะแนนระดับมาตรฐาน

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 4 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ด้านการ
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพ
คะแนนระดับมาตรฐาน

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 5
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
คะแนนระดับมาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5

คะแนน

หมายเหตุ

4

5

4.92
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ค่าเฉลี่ย 4.85
อยู่ในระดับ ดีมาก
5

คะแนน

หมายเหตุ

5

5.00

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
4
4.50

คะแนน
5

4

หมายเหตุ

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 6
ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและ
เสริมสร้าง
ความเป็น
พลเมืองไทย
และพลโลก

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
คะแนนระดับมาตรฐาน

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 7
ด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555
คะแนนระดับมาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
4.50

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
24 ตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับ ดี
4
4.50

คะแนน

หมายเหตุ

5

4
4
5

คะแนน
5
4

หมายเหตุ

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 8
ด้านการ
จัดการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
วิชาชีพระยะ
สั้น

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการชุมชน
สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทีไ่ ด้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ทีม่ ีผล
การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
คะแนนระดับมาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 84.04
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 100
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 58.92
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 84.62
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
ร้อยละ 79.40
อยู่ในระดับ ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
5
4.90

คะแนน
5

5

5
5
5
5
5
5
4
5

หมายเหตุ

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน
มาตรฐาน

คะแนน

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

3.38

อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

4.80

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4.92

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

5.00

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

4.50

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

4.50

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

4.50

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

4.90

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

4.56

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา

1. มาตรฐานที่มีผลการดาเนินงานใน ระดับดีมาก ได้แก่
1.1 มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 , 1.3 , 1.8 , 1.9
1.2 มาตรฐานที่ 2
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ,2.3, 2.4, 2.5
1.3 มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 ,3.9,3.10, 3.12
1.4 มาตรฐานที่ 4
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
1.5 มาตรฐานที่ 5
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
1.6 มาตรฐานที่ 6
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.4
1.7 มาตรฐานที่ 7
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
1.8 มาตรฐานที่ 8
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6 ,8.7, 8.8 , 8.10

2. มาตรฐานที่มีผลการดาเนินงานใน ระดับดี ได้แก่
2.1 มาตรฐานที่ 2
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
2.2 มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
2.3 มาตรฐานที่ 5
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
2.4 มาตรฐานที่ 6
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.2, 6.3
2.5 มาตรฐานที่ 7
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
2.6 มาตรฐานที่ 8
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
3. มาตรฐานที่มีผลการดาเนินงานใน ระดับพอใช้ ได้แก่
3.1 มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
3.2 มาตรฐานที่ 2
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
3.3 มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
4. มาตรฐานที่มีผลการดาเนินงานใน ระดับปรับปรุง ได้แก่
4.1 มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
5. มาตรฐานที่มีผลการดาเนินงานใน ระดับปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่
5.1 มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 , 1.7

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตตามมาตรฐาน
1. จุดแข็งของสถานศึกษาโดยภาพรวมจากการประเมินทุกมาตรฐาน (เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย)
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

1

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

1

1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
1 ปี

 จัดโครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
สถานศึกษา พร้อมจัดทามาตรฐานในการจัด
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ปรับปรุงข้อมูล “ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา”
 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา

1

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

 โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จที่สถานประกอบการต้องการ

2

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเชี่ยน

 ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่
แล้ว นามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
 ส่งเสริมจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามความต้องการของการประกอบ
อาชีพ

2

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

2

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

8

8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทีไ่ ด้รับการพัฒนา

 ให้ความสาคัญกับหลักสูตรรายวิชา โดยเน้น
การประเมินในระหว่างการฝึกอบรมและ
สิ้นสุดการฝึกอบรมตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
 จัดทาข้อมูลความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
 มีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลสถาน
ประกอบการ
 ให้การสนับสนุนในการส่งครูไปสัมมนาทาง
วิชาการตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสลาศึกษาต่อ, เพิ่มวิทย
ฐานะ
 ส่งเสริมโครงการทัศนศึกษา ดูงาน

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

3

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

3

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

3

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์

3

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้นาของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

3

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา

3

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

3

3

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
 สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบายในการบริหาร
สถานศึกษา
 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนชุมชนสถานประการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา
 สนับสนุนให้มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลแผนพัฒนา
 สนับสนุนให้มีการกาหนดอัตลักษณ์โดย
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
 จัดทาโครงการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษา
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
 สนับสนุนให้มีการประเมินผลบริหารงานและ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
 สนับสนุนการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาโครงการ
บริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดการระบบดูแลผู้เรียน  จัดทารายงานการเข้าร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี เพื่อรายงานการตรวจ
สุขภาพในแต่ละครั้ง
 ส่งเสริมการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับ
ผู้เรียน เพื่อเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา
 ส่งเสริมจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
 กิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
 โครงการ 5 ส.
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
 โครงการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

3

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

3

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ

 ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร จัด
ให้ผู้รับการอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้จาก
การใช้ครุภัณฑ์
 จัดทาแบบบันทึกคาขอการใช้ แบบรายงาน
การซ่อมบารุง
 การจัดโครงการการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประจาปีการศึกษา
 ส่งเสริมให้มีการจัดทาโครงการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

6

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประเพณีใน
ท้องถิ่น และกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนิยม
ไทย

6

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการด้านกีฬาและ
นันทนาการ

6

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ส่งเสริมให้มีการจัดทาโครงการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน

8

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

 ส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตนตามปฏิทิน
การปฏิบัติงานประจาปีดา้ นงานประกัน
คุณภาพภายใน
 การเผยแพร่คู่มือการจัดทาประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน
 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลการประเมิน
สถานศึกษาภายใน ทางเว็บไซต์สถานศึกษา
 รายงานผลการประเมินโดยการเทียบ
ผลสัมฤทธิป์ ีต่อปีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ส่งเสริมให้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

8

8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการชุมชน สถานประกอบการ

 ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่
แล้ว นามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ

8

8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

 มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
 การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ

8

8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรในการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

8

8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์

 การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา ที่
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในชีวิตหรือ
ไปประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง

4

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ

 ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลการทุกฝ่าย

1

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

 มีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลสถาน
ประกอบการ
 ส่งเสริมทักษะด้านการทางานตามลักษณะงาน
ในหลักสูตรนั้นๆ

8

8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มผี ลการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป

 ส่งเสริมบุคลากรในการฝึกอบรม/พัฒนาด้าน
ความรู้ในวิชาชีพทีส่ อน ทักษะการพูด การ
บรรยาย

8

8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนการจัด
เรียนรู้รายวิชาที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ

3

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

 ให้การสนับสนุนในการส่งครูไปสัมมนาทาง
วิชาการตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสลาศึกษาต่อ, เพิ่มวิทย
ฐานะ
 ส่งเสริมโครงการทัศนศึกษาดูงาน

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

5

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยั ของผู้เรียน

 ส่งเสริมการจัดทาเอกสารงานวิชาการของ
สถานศึกษา
 พัฒนากิจกรรมการทาโครงงานของผู้เรียน

6

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม

8

8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

2

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนกการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา

 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง
 จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามความสามารถของ
ศักยภาพผู้รับการฝึกอบรม
 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
 ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. จุดอ่อนของสถานศึกษาโดยภาพรวมจากการประเมินทุกมาตรฐาน (เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย)
มาตรฐานที่
8
1

1

ตัวบ่งชี้

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 กาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
วัสดุฝึกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
 กาหนดการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนประจาปี
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ  กิจกรรมเสริมทักษะตามความสามารถของ
ศักยภาพผู้รับการฝึกอบรม
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
สาคัญ
ระดับชาติขึ้นไป
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ การประเมินผลตาม
เทียบกับแรกเข้า
สภาพจริง
 จัดโครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
สถานศึกษาพร้อมจัดทามาตรฐานในการจัด
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

1

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ  สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จาก
ครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
 การจัดกิจกรรมประกวดทักษะในการพูด
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
การเขียน การแสดงในวันสาคัญต่างๆ
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

7

7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

2

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

3

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

1

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

 ส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบตั ิตนตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปีด้านงาน
ประกันคุณภาพภายใน
 การเผยแพร่คู่มือการจัดทาประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน
 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และเน้นการปฏิบัติจริง จัดหลักสูตร 3
ช่องทางให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 กาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อวัสดุฝึกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
 กาหนดการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผน
ประจาปี
 จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามความสามารถ
ของศักยภาพผู้รีบการฝึกอบรม
 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3. จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ จัดการการศึกษาวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีหลั กสูตรหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น
2. ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือนาไปใช้ ประโยชน์ ตรง
ตามความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
3. วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงโดยส่งเสริมสนับสนุนจัดหา จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (บ่งชี้ที่ 1.3 / 100%)
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี (บ่งชี้ที่ 1.8 /
100%)
6. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา (บ่งชี้ที่ 1.9 / 100%)

7. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบหรือประชาคมอาเซียน (บ่งชี้ที่ 2.1 / 100%)
8. ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (บ่งชี้ที่ 2.4 / 100%)
9. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ( บ่งชี้ที่ 2.5 / 100%)
10. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( บ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , .3.4, 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.12 /100%)
11. การปลูกฝังจิตสานึกและสร้างเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (บ่งชี้ที่ 6.1 , 6.3 , 6.4 ,/100% )
12. การประกันคุณภาพการศึกษา ( บ่งชี้ที่ 7.1 / 100 %)
13. การจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( บ่งชี้ที่ 8.1 , 8.2 , 8.4 , 8.5 , 8.6 , 8.10 / 100%)
4. จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ ผู้ มีการบริ หารจั ดการงบดาเนินการ ด้านวัส ดุฝึ ก อุป กรณ์ สื่ อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคลากรภายนอกให้พอเพียง และเหมาะสม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยการจัดสอนเสริม ในหลักสูตร โดยเฉพาะในรายวิชาสมรรถนะทั่วไป
ของหลักสูตร ปวช. เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET)
3. ส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปวช. เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET)
5. ส่งเสริมการดาเนินการด้านงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
6. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย
มุ้งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณเหมาะสม และ เพียงพอ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
8. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่า โดยการจัดการเรียน ซ่อมเสริม พร้อมจัด
กิจกรรมสิ่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ ให้กับผู้เรียน
5. ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชายให้ความรู้ในการสอนที่บูรณาการหลักการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สนับสนุนทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญในการฝึกทักษะวิ ชาชีพ ฝึกปฏิบัติ จาก
สถานการณ์จริง และประเมินผลตามสภาพจริง
3. เชิญสถานประกอบการ มาให้ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติเมื่อเข้าทางาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรของสถานศึกษา โดยส่งเสริมสนั บสนุนให้มีการศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ส่งครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
2. ส่ ง เสริ ม ให้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา สื่ อ นวัต กรรมที่ ทัน สมั ยมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน

3. ส่งเสริมให้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา
ให้ความรู้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิ ชาชีพได้ถูกต้องและเหมาะสม
ตามระเบียบการปฏิบัติ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิ จัย โครงงานมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
1. เปิ ดสอนหลั กสู ตรวิช าชีพ (หลากหลาย) หลั กสู ตรเสริมวิช าชี พ(แกนมัธ ยม)หลั กสู ตรพิเศษ (โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ สอน 108 อาชีพ ) สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
2. ให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้ในการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่ น โครงการ
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาล โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) โครงการ
สอน 108 อาชีพ โครงการอาชีวะบริการ เป็นต้น
3. ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ผู้ต้องขังเรือนจากลางลพบุรี , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน)
4. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดาเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วม
2. แต่งตั้งครูและบุคลากรทาหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามความเหมาะสม ความสามารถและความถนัด
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักมนบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แก่ครูและบุคลากร
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ทางานเป็นทีมอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากสานักงานมาตรฐาน
อาชีวศึกษา และภาคเอกชนตามสาขาวิชาชีพ
2. การสนับสนุนจากต้นสังกัดให้จัดสรรตาแหน่งบรรจุให้กับบุคลากร และครู-อาจารย์อัตราจ้างเพื่อให้เกิดวาม
มั่นคงในตาแหน่งงาน
3. การร่วมกันจัดทาหลักสูตรจากสถานประกอบการและท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการ
4. ส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียนแก่ผู้เรียน จากชุมชนและเอกชน
5. การฝึกอาชีพ จากสถานประกอบการ
6. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสาร คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรวมทั้งการปฏิรูปการ
เรียนรู้ จากสานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
7. การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการบริหารและติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
8. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน

