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คำนำ
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตราที่ 48 กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่ อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้จัดทาเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายใน 8
มาตรฐาน 45 ตัว บ่ งชี้ เพื่อให้ห น่ ว ยงานต้นสั งกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ ปกครอง รวมทั้ง
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้รับทราบ
วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ สาขาวิชา สาขางาน คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพ และ
บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้รายงานการ
ประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้สาเร็จลงได้ดี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
มิถุนายน 2559
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
เว็บไซด์

: วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (Udonthani Technical College)
: เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
: 0-4222-1538, 0-4224-8592
: 0-4224-0031, 0-4224-6038
: www.udontech.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2481 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ณ. สถาบันราชภัฏอุดรธานีใน
ปัจจุบัน) พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอุดรธานี โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ สปอ.หรือ
SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี” โดย
ได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงิน กู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาเขต 1” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น
“วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี”
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1.1. ปรัชญา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นาทางอาชีพ
1.2. วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.3. พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
2. บริหารจัดการการอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ
1.4. เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ ตามรูปแบบสากล และดารงชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการบริการทางวิชาชีพ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ อย่างมีคุณภาพสู่สังคม
ชุมชน
4. ผู้ เ รี ย นวิ ช าชี พ ช่ า งอุ ต สาหกรรม มี คุ ณ ภาพ จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม เป็ น ที่ ต้ อ งการต่ อ สถาน
ประกอบการ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
1.5. อัตลักษณ์
“ให้บริการอาชีพสู่สังคม ”
1.6. เอกลักษณ์
“สถาบันเด่น เน้นงานช่าง ”
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2. หลักสูตรการเรียนการสอน
2.1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานโยธา
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์

สาขางาน
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานการจัดการขนส่ง
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3. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน โดยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทุกคนร่วมกันจัดเตรียมข้อมูล
ตามตัว บ่ งชี้เพื่อรั บ การประเมิน คุณภาพภายในโดยต้นสั งกัด และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
มาตรฐานที่
1
5 5 5 5 3 - 4 5 5
37
2
5 5 5 5 5
25
3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59
4
5
5
5
5 5
10
6
5 5 5 5
20
7
5 4
9
8
เฉลี่ยรวม
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2556 ประเมินระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ,ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ได้รับการยกเว้น
ปีการศึกษา 2557 ประเมินระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ประเมินซ้าตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่
1 2 3 4
มาตรฐานที่
1
5 5 5 5
2
3 5 5 5
3
5 5 5 5
4
4
5
4 3
6
5 5 5 5
7
5 4
8
-

5

6

7

8

9

10

3
5
5

-

4

5

5

5

5

5

5

5

เฉลี่ยรวม

-

-

-

-

11

3

เฉลี่ย
4.63
5.00
4.92
5.00
5.00
5.00
4.50
4.86

12 รวม

เฉลี่ย

37
23
57
4
7
20
9
-

4.63
4.60
4.75
4
3.5
5
4.5
4.43

4
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ผลพัฒนาการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556-2557
และรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รวม

รายงานการ
ประเมินโดย
หน่วยงานต้น
สังกัด
2556- 2557

รายงานการ
ประเมินตนเอง
ปีการศึกษา
2558

ผลพัฒนา
(เพิ่ม/ลด)

4.63
5.00
4.92
5.00
5.00

4.63
4.60
4.75
4.00
3.50

คงที่
ลดลง 0.40
ลดลง 0.17
ลดลง 1.00
ลดลง 1.50

5.00

5.00

คงที่

4.50
4.86

4.50
4.43

คงที่
ลดลง 0.43
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การเรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 85.44
ดีมาก (5)
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
คะแนน 5.34
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
คิดเป็นร้อยละ 93.38
ดีมาก (5)
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 96.15
ดีมาก (5)
มาตรฐานวิชาชีพ
คะแนน 6.01
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ร้อยละ 40.02
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่
ดี (4)
คะแนน 4.00
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ร้อยละ 47.76
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่
ดีมาก (5)
คะแนน 4.78
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ยกเว้นการประเมิน
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวืชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
ร้อยละ 56.60
ดี (4)
กับแรกเข้า
คะแนน 3.54
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือ
ร้อยละ 87.33
ดีมาก (5)
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คะแนน 5.46
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ระดับความพึง
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
ดีมาก (5)
พอใจ 4.25
การศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
ปฏิบัติตามประเด็น
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
พอใช้ (3)
3 ข้อ
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติตามประเด็น
รายวิชา
ดีมาก (5)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามประเด็น
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
3 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
พอใช้ (3)

ปฏิบัติตามประเด็น
4 ข้อ

ดี (4)

ปฏิบัติตามประเด็น
4 ข้อ

ดี (4)

ปฏิบัติตามประเด็น
4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

ดี (4)
ดี (3)

ดีมาก (5)
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เฉลี่ยรวม /ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
จานวนตัวบ่งชี้ระดับ
ดีมาก 25 ตัวบ่งชี้
ดี 5 ตัวบ่งชี้
พอใช้ 4 ตัวบ่งชี้

4.43 (ดี)

ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดีมาก (5)
ดี (4)
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4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา
4.1. จุดเด่น
4.1.1. สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจขอผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาวิชาชีพ
4.1.2. สถานประกอบการ หน่ว ยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ คุณลั กษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้เรียน
4.1.3. ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร และ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
4.1.4. สถานศึกษาจัดระบบครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง
4.1.5. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึก ษา คณะกรรมการวิ ทยาลั ย เป็นบุค ลากรที่ มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและองค์กรภายนอก และบุคลากรภายในเป็นผู้มีความสามารถในกา
ปฏิบัติงาน มีความรักองค์กร มีจิตอาสาร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องทั้งครูและบุคลากร
4.2. จุดที่ต้องพัฒนา
4.2.1. จานวนผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4.2.2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า และควรพัฒนาระบบการ
แก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน
4.2.3. การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ
4.2.4. การบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
5.1. ฝึกอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาการเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
5.2. พัฒนาคุณภาพของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.3. จัดทาโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปีทุกโครงการ
6. ข้อเสนอแนะทั่วไป
6.1. ควรจัดกิจกรรม/งาน/โครงการ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เช่น โครงการเตือนก่อนรีไทร์
โครงการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
6.2. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อ บริหารจัดการ จัดหา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2481 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ณ. สถาบันราชภัฏอุดรธานีใน
ปัจจุบัน) พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอุดรธานี โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ สปอ.หรือ
SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี” โดย
ได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาเขต 1” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น
“วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี” โดยมีเนื้อที่ 4 แปลง โดยมี
ประวัติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ดังนี้
พ.ศ. 2481 เปิดหลักสูตรประโยคประถมอาชีพช่างไม้ เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 4 ปี (ป. 4)
พ.ศ. 2483 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม. 3)
พ.ศ. 2496 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาชั้นกลาง เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม. 3)
พ.ศ. 2497 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม. 3)
เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม. 6)
พ.ศ. 2501 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง(เพิ่มเติม) หลักสูตร 3 ปี (ม. 6)
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ. 6)
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
พ.ศ. 2507 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างไฟฟูา
พ.ศ. 2519 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยรับผู้จบ ม.ศ.6 หรือ ปวช. หลักสูตร 2 ปี
- ช่างไฟฟูากาลัง
- ช่างยนต์
- ช่างกลโลหะ
- ช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2520 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
- ช่างยนต์
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
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- ช่างกลโรงงาน
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)
- ช่างไฟฟูา
พ.ศ. 2523 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักูตร 2 ปี
- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต
- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ
พ.ศ. 2536 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักูตร 2 ปี
- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟูากาลัง
พ.ศ. 2538 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักูตร 2 ปี
- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟูาสื่อสาร
- สาขาเทคนิคการผลิต
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี หลักูตร 2 ปี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2547 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.
พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี หลักูตร 2 ปี
- สาขาวิชาโลจิสติกส์
พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี หลักูตร 2 ปี
- สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานเครื่องจักรกลและควบคุมอัตโนมัติ)
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.
พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือก เป็นสถานที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (อุดรธานี
หนองบัวลาภู หนองคาย และจังหวัดเลย) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
พ.ศ. 2553 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานโยธา
พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ สาขางานการจัดการขนส่ง
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดย สมศ (รอบสาม พ.ศ.2554-2558)
พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ.. 2557 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตร 2 ปี
- รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
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- รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
- รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
- รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2559 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
แปลงที่ 1 ที่ตั้งอาคารและโรงฝึกงาน มีเนื้อที่ 19 ไร่ 22.22 ตารางวา
แปลงที่ 2 บ้านพักครูและสนามกีฬา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา
แปลงที่ 3 บ้านพักครูและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา
แปลงที่ 4 บ้านพักผู้อานวยการและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 1ไร่ 1 งาน 80.04 ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สถานประกอบการ
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ปัจ จุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตของจังหวัด ศูนย์
อาชีวศึกษานานาชาติ (UNEVOC) สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี และสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนมีความผูกพันและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความ
ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาอยู่เป็นประจา อาทิ
เช่น การให้บริการความร่วมมือทางวิชาการ ประสานงานกับสถานประกอบการจัดการในระบบทวิภาคี การบริการ
สาธารณะ ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนผลผลิต และจัดกิจกรรม
โครงการ 108 อาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกอาชีพฟรี เป็นต้น
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1.
2.
3.
4.
5.

1.1.4. งบประมาณ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2558
รายการ
งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างประจา,เงินวิทยฐานะ,เงินประจาตาแหน่ง,เงินเดือน)
งบดาเนินงาน
2.1. งบดาเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี)
2.2. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา
งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา (เงินเดือนครู)
5.2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน (เงินเดือนเจ้าหน้าที่)
5.3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
5.4. โครงการอาชีวอาสา
5.5. โครงการตามพระราชดาริ (ซ่อมคอมพิวเตอร์)
5.6. โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท.
5.7. โครงการขยายโอกาสวิชาชีพฯ (หลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานอื่น)
5.8. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
5.9. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน (ศูนย์บ่มเพาะ)
5.10.โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา (ช่างเชื่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์)
5.11.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
5.12.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.13.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
54,551,989
30,284,000
24,250,000
6,034,000
26,757,971.98
15,028,946.41
9,838,157
189,600
117,600
500,000
44,000
32,000
47,000
50,000
90,000
50,000
116,250
200,000
400,000
20,000
57,007,553.41

* หมายเหตุ
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในตาราง
ที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปกติ+ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ปวช.1
879
83
ปวช.2
507
45
ปวช.3
511
25
รวมระดับ ปวช.
1,897
153
ปวส.1
902
107
ปวส.2
711
90
รวมระดับ ปวส.
1,613
197
รวมทั้งหมด
3,510
350
-

รวม
ชาย
879
507
511
1,897
902
711
1,613
3,510

หญิง
83
45
25
153
107
90
197
350

ทั้งหมด
962
552
536
2,050
1,009
801
1,810
3,860

ตารางที่ 1.3 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)
รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

-

-

รวม

หมายเหตุ :

จานวน
รายวิชา
-

ชาย
-

จานวนผู้เรียน
หญิง
-

รวม
-

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2558
หน้า 6

ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

ชาย

หญิง

ป. เอก

ป. โท

ป. ตรี

ต่ากว่า

ครู ค.ศ.1

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

อัตราจ้าง

ผู้บริหารและรองผู้อานวยการ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาวิชาสามัญ
รวมทั้งหมด

เพศ

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

จานวน (คน)
(คน)
ข้าราชการ

สถานภาพ

ปีการศึกษา 2558
วุฒิการศึกษา

5
18
21
6
24
23

5
7
13
6
14
13

1

11
8
10
9

5
17
19
6
22
22

1
2
2
1

1
1
-

3
5
7
4
9
9

1
13
14
2
14
14

-

2
2

2
7
1
14
9

5
5
4
5
1

1

5

3

-

2

4

1

-

3

2

-

1

1

1

-

14

9

-

5

13

1

-

5

9

-

1

3

6

-

6

1

1

4

4

2

-

-

6

-

-

1

-

-

9

4

-

5

9

-

-

3

6

-

-

2

2

-

1
3

3
5
62

8
1
7
137

19
29

2

1
14
63

8
12
101

-

6

1
10
51

4
1
10
44

1

8
5
1
1
26 20
166 101
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ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

สูงกว่า ป.ตรี

3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. งานสื่อการเรียนการสอน
รวม

ปริญญาตรี

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ปวส./อนุปริญญา

ฝ่ายวิชาการ
1. แผนกวิชา

ม.ปลาย/ปวช.

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ม.ต้นหรือ ต่ากว่า

5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

หญิง

4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ชาย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา
3. งานปกครอง

ลูกจ้างชั่วคราว

6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ลูกจ้างประจา

4. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานการบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. งานวางแผนและงบประมาณ
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. งานความร่วมมือ

สถานภาพ
ข้าราชการ ก.พ.

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

จานวน
(คน)

ประจาปีการศึกษา 2558
เพศ
วุฒิการศึกษา

5
2
3
1
4
22
4
1

1
1
-

1
-

1
1
1
11
1
-

3
1
2
1
2
11
3
1

2
1
16
1
1

3
2
3
1
3
6
3
-

1
20
-

2
-

1
1
1
-

3
1
2
1
3
4
1

1
-

1
1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1

-

-

1
1
1

1
1
1
-

-

1
1
1
1
1
-

-

-

-

1
1
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

-

-

-

1
1
1
1
1
-

-

1
2
4
1
61

2

1

15

1
2
4
1
43

1
24

1
2
3
1
37

21

2

6

1
2
4
1
31

1
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1.3. ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ
คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายธนภณ สร้อยน้า

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานการบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสิทธิ์ อังกินันทน์

นายชัยเจริญ ดวงแข

1. งานวางแผนและ
งบประมาณ
2. งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
3. งานความร่วมมือ
4. งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6. งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา
3. งานปกครอง
4. งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
5. งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
6. งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

ฝ่ายวิชาการ
นายวีระพจน์ ปรีพูล

1. แผนกวิชา
1.1. แผนกวิชาช่างยนต์
1.2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1.3. แผนกวิชาช่างเชื่อม
1.4. แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
1.5. แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง
1.6. แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.7. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1.8. แผนกวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม
1.9. แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
1.10. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1.11. แผนกวิชาเขียนแบบ
เครื่องกล
1.12. แผนกวิชาสามัญ
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
3. งานวัดผลและประเมินผล
4.งานวิทยบริการและห้องสมุด
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. งานสื่อการเรียนการสอน
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1.4. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25
ประจาปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลมาตรวิทยา World skills Thailand ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม
2558 ณ ฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น
3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม ทักษะการทาหุ่นจาลอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558 มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน องค์การนักวิชาชีพ
ยุคใหม่ พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ก้าวไกล สร้างชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
4. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาวิชาช่างไฟฟูา ระดับ ปวส.การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพสาขาเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน องค์การนักวิชาชีพยุคใหม่ พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ก้าวไกล สร้างชาติ
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
5. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภททักษะวิชาชีพ การทาหุ่นจาลอง ระดับ
ปวช. การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
6. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟูา สิ่งประดิษฐ์ประเภท 4
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษณ์ การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่
21-25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
7. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 3D Animation ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วันที่ 1 มกราคม 2559
8. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การออกแบบ Web page ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วันที่ 1 มกราคม
2559
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1.5 เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เปูาหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา
2558 ซึง่ ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
1.5.1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

1.5.2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

1.5.3. การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

1.5.4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ

1.5.5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย

เป้าหมายความสาเร็จ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับรวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย
3. จัดทาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นมาตรฐานคุณภาพด้านการเรียน
การสอน
4. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. พัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2. จัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบการเทียบโอนการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการทางาน
เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2. พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอดและการนาไปใช้
ประโยชน์ (พัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาฐานความรู้)
3. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4. สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
5. พัฒนาอาคารสถานที่
6. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
7. สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะด้าน
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการและความเป็ น เลิ ศ
ทางด้านวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้ บริห าร ครู และบุ คลากร
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ให้มีทักษะสื่อสารด้านไอที (IT)
3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
1. พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ
บริการสังคม
2. แสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อ
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ด้าน

1.5.6. การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก

1.5.7. การประกันคุณภาพการศึกษา

1.5.8. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เป้าหมายความสาเร็จ
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถ
การท าวิ จั ย ของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาพร้ อ มทั้ ง สร้ า ง
เครือข่ายการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
1. สร้างเครือข่ายคุณธรรมเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สืบสานประเพณี การอนุรักษ์เผยแพร่และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
1. พั ฒนาระบบติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ การดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ใช้ระบบสารสนเทศและเครื่องมือวัดที่มีประสิ ทธิภ าพ
และประสิทธิผล
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุ ดรธานี ไม่มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
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1.6 เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เปูาหมายความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2558
ซึง่ ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.6.1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู 1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
2. จัดทาบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงและจัดซื้อ
สารดับเพลิง
3. มีการทาประกันอุบัติเหตุหมู่
4. จัดทาโครงการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2558
5. จัดครูเวรจัดระเบียบการจอดรถรถจักรยานยนต์
ของนักเรียนนักศึกษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์
1.6.2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และ
ประชุม ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
2. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา
2558
3. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
4. จัดแข่งขันกีฬา ภายใน
5. จัดโครงการครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
1.6.3. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

1. ดาเนินงานโครงการตรวจสุขภาพ และตรวจหาสาร
เสพติดประจาปี 2558
2. ติดปูายรณรงค์โทษของบุหรี่
3. ร่ ว มประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด เพื่ อ ปู อ งกั น
แก้ไขปัญหายาเสพติด
4. บันทึกการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
5. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
6. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
1.6.4. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ ก่อนวัย 1. จานวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม
อันควร
จริยธรรมและประเพณีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด
1.6.5. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
1. มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานีตารวจในการปูองกันและแก้ไข
ปั ญ หาการพนั น และมั่ ว สุ ม และประชุ ม ทุ ก ฝุ า ยที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา (philosophy) “เรียนดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม เป็นผู้นาทางอาชีพ”
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
2. บริหารจัดการการอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ ตามรูปแบบสากล และดารงชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการบริการทางวิชาชีพ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ อย่างมีคุณภาพสู่
สังคม ชุมชน
4. ผู้ เรี ย นวิ ช าชี พ ช่ างอุ ต สาหกรรม มี คุ ณ ภาพ จริ ยธรรม ค่า นิ ย ม เป็ น ที่ ต้อ งการต่ อ สถาน
ประกอบการ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
อัตลักษณ์ “ให้บริการอาชีพสู่สังคม ”
เอกลักษณ์ “สถาบันเด่น เน้นงานช่าง ”
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับรวมทั้ง
1. พัฒนาหลักสูตรทุกประเภทวิชาให้
หลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับ
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานสมรรถนะฝีมือ ในการ
2. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตาม ปฏิบัติงานผ่านการประเมินคุณวุฒิ
สภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย วิชาชีพ (TQF) (แหล่งเรียนรู้ใหม่)
3. จัดทาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ
เป็นมาตรฐานคุณภาพด้านการเรียน
การสอน
4. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2.2.2. หลักสูตรและการจัดการเรียน 1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ 1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
การสอนอาชีวศึกษา
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
กั บ ภาครั ฐ และเอกช นทั้ ง ในและ
2. จัดทาความร่วมมือกับสถาน
ต่างประเทศ (แหล่งเรียนรู้ใหม่)
ประกอบการ หน่วยงานองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบการเทียบโอนการศึกษา
นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและ
ประสบการณ์จากการทางานเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2.2.3. การบริหารจัดการสถานศึกษา
1. ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มี
อาชีวศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพเน้นการกระจายอานาจ
เครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ความโปร่งใส ให้ความสาคัญการสร้าง
2. พัฒนาระบบบริหารความรู้
เครือข่าย การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ถ่ายทอดและการนาไปใช้ประโยชน์
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
(พัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนา
สถาบันอาชีวศึกษา (การจัดการใหม่)
ฐานความรู้)
2. พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ
3. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีส่วนร่วม
โดยเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
4. สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษา ทุกสาขาวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด
วิชาชีพ
ต่อผู้เรียน (แหล่งเรียนรู้ใหม่)
5. พัฒนาอาคารสถานที่
6. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
7. สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็น
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ด้าน
2.2.4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ

2.2.5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

2.2.6. การปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก

2.2.7. การประกันคุณภาพการศึกษา

2.2.8. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

เป้าหมายความสาเร็จ
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้าน
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการและความเป็น
เลิศทางด้านวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ให้มี
ทักษะสื่อสารด้านไอที (IT)
3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
1. พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนและบริการสังคม
2. แสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและ
ขีดความสามารถการทาวิจัยของ
บุคลากรและนักศึกษาพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม
1. สร้างเครือข่ายคุณธรรมเชื่อมโยง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สืบสานประเพณี การ
อนุรักษ์เผยแพร่และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของโครงการ การ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยใช้ระบบสารสนเทศและเครื่องมือ
วัดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ไม่มีการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยกระดับศักยภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (ครูยุคใหม่)

1. เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ร่วมสมัย (คนไทยยุคใหม่/ครูยุคใหม่)

1 . พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม มีสมรรถนะและมาตรฐาน
ฝี มือตรงตามความต้องการของสั งคม
ตลาดแรงงานทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
(คนไทยยุคใหม่)

1. พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (การจัดการใหม่)

-ไม่ม-ี
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2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริ ห ารความเสี่ ย งของสถานศึกษาบรรลุ เปู าหมายตามแผนบริห ารความเสี่ ยงจึง กาหนด
มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน
มาตรการป้องกันและควบคุม
เป้าหมายความสาเร็จ
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
1. มีการปรับปรุง อุปกรณ์ปูองกันภัย
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ปี 2558
ส่ ว นบุ คคล/อุป กรณ์ ปูอ งกั นอั คคี ภั ย
ภายในสถานศึกษา
2. จั ด ท าบั น ทึ ก การตรวจสอบถั ง ร้อยละ 95 ของสาขาวิชาที่เปิดสอน
ดับเพลิงและจัดซื้อสารดับเพลิง
3. มีการทาประกันอุบัติเหตุหมู่
4. จัดทาโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี 2558
5. จัดครูเวรจัดระเบียบการจอดรถ
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
นักศึกษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท

1. จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย น 1. มีการจัดการประชุม นักเรียน ครูอ
นั ก ศึ ก ษา และประชุ ม ผู้ ป กครอง ปี ละผู้ ปกครองรายกลุ่ ม ไม่น้อ ยกว่า 2
การศึกษา 2558
ครั้ง ต่อปีการศึกษา
2.
จั ด โครงการอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ปีการศึกษา 2558
3. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
4. จัดแข่งขันกีฬา ภายใน
5. จัดโครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

1. ดาเนินงานโครงการตรวจสุ ขภาพ
และตรวจหาสารเสพติ ด ประจ าปี
2558
2. ติดปูายรณรงค์โทษของบุหรี่
3. ร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัด
เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. บันทึกการปฏิบัติงานของครูที่
ปรึกษา
5. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
6. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด
7. เดิ น ขบวนรณรงค์ วั น ต่ อ ต้ า นยา
เสพติดโลก ร่วม กับจังหวัด

1. ตรวจสารเสพติ ด อย่ า งน้ อ ยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
2. ร้ อ ยละของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารการ
ตรวจสารเสพติ ด จากจ านวนผู้ เ รี ย น
ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 90
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ด้าน
2.4.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

มาตรการป้องกันและควบคุม
1. จัดให้มีอาจารย์แนะแนว
2. จัดกิจกรรม Home Room
3. จัดให้มีการอบรมจริยธรรม
4. มี ก ารจั ด การสอนวิ ช าเพศศึ ก ษา
ให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ปวช .
เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องเพศศึกษาพร้อม
ทั้งรู้ ถึงการปูองกันตนเองในเรื่องของ
การมีเพศสัมพันธ์
5. โครงการประชุมผู้ปกครอง
6. โครงการตรวจเยี่ยมหอพัก

เป้าหมายความสาเร็จ
1. จานวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
ประเพณีไม่น้อยกว่ าร้อยละ 75 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด

2.4.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม

1. จัดให้มีอาจารย์เวรประจาวัน ตรวจ
สถานที่ในบริเวณ สถานศึกษา
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่
เสี่ยง เช่น บริเวณที่ไม่ค่อยมีคนผ่าน ที่
ลับตาผู้คน
3. จัดให้มีจุดพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้
เวลาว่างและทากิจกรรมให้กับ
นักศึกษา
4.จัดกิจกรรมเสริมความสามารถ เช่น
การแข่งกีฬาหรือการแข่งขันดนตรี
5.กิจกรรม Home Room พบครูที่
ปรึกษา แจ้งการลงโทษเนื่องจากการ
เล่นพนันในสถานศึกษา

1. มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานีตารวจใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
และมั่ ว สุ ม และประชุ ม ทุ ก ฝุ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ครั้ ง ต่ อ ปี
การศึกษา
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2.4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.4.1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1. บริหารงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ - จัดทาแผนงานโครงการ กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง
ต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
เหมาะสม ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
- จั ด ประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ของครู บุ ค ลากร
ทางการศึก ษาทุ ก ฝุ า ย เพื่ อประโยชน์ ต่ อการด าเนิ น การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2. จั ดหาแหล่ งทุนและสนั บสนุน งบประมาณแก่บุคลากรใน - จั ด ท ากิ จ กรรม/โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผ ลิ ต
การผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เอื้อประโยชน์ ผลงานที่เป็ นนวั ตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ห รื อ
ต่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน
งานวิจัยให้มากขึ้น และนาไปใช้ประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นไป
3. สถานศึกษามีเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างฝีมือ - จัดทากิจกรรม/โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สร้างผลงาน
ให้กับนักศึกษาจานวนมาก ควรเพิ่มระดับการใช้ประโยชน์ให้ ที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้มาก
มากขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น
ขึ้นและนาไปใช้ประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นไป
2.4.2. การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและครูผู้สอน จัดทาผลงาน -จัดทากิจกรรม/โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนและ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มี ครู ผู้ ส อนผลิ ต ผลงานที่ เ ป็ น นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
การตรวจสอบคุณภาพผลงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการเป็นการ สร้างสรรค์หรืองานวิจัยให้มากขึ้น และนาไปใช้ประโยชน์ใน
เฉพาะ
ระดับที่สูงขึ้นไป
2. ความต่อเนื่องในการติดตามตรวจสอบการนิเทศการจัดการ -จั ด ท าแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม พั ฒ นาให้ ค วามรู้
เรียนการสอนและการทาบันทึกหลังสอนของครูมีหลากหลาย ครูผู้สอนการฝึกอบรมการจัดการการจัดทาแผนการเรียนรู้
รูปแบบ
แบบฐานสมรรถนะและการบูรณาการ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. ควรมีการดาเนิน งาน/โครงการ/กิจ กรรมให้เป็นไปตาม - กาหนดแนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามและ
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะระบบตรวจสอบ (C) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ
และการนาผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
- ทุกกิจกรรม/โครงการจัดเก็บรวบข้อมูล เป็นรูปเล่ มและ
ไฟล์ข้อมูลแบบ 5 บท และหรือแบบวงจรคุณภาพ PDCA
2.4.3. การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. กิจกรรม/งาน/โครงการ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน - บรรจุโครงการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาการ
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร เรียนการสอน ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ และประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้นสู ง - กาหนดแนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามและ
เช่น โครงการเตือนก่อนรีไทร์ โครงการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น สรุปรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ
และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
- กิ จ กรรม/โครงการจั ด เก็ บ รวบข้ อ มู ล เป็ น รู ป เล่ ม และ
ไฟล์ข้อมูลแบบ 5 บท และหรือแบบวงจรคุณภาพ PDCA
2. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ - จั ด ท าแผนงาน/โครงการ จั ด หา การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
จัดหา ซ่อมแซม วัส ดุ ครุภัณฑ์ อุป กรณ์การปฏิบัติงานและ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งงบประมาณด้านวิจัยฯ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และ - ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ควรสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น ในประเทศและหรือต่างประเทศ
- ทา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่งชี้
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเรียน
การสอนแบบสมรรถนะในทุกสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปิดสอน และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสม
มาตรฐานที่กาหนดและเกณฑ์การผ่ านในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดการเรียนสอนร่ว มกับสถาน
ประกอบการมีการประเมินผลตามสภาพจริง จัดโครงการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า โดย
ครูผู้สอนจัดแผนการเรียนรู้โดยเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติอย่างจริงจัง และผู้สาเร็จการศึกษาต้องมี
ผลการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนแต่ละ
หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษามีความพยายามในการจัดการเรียนการสอน จนทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป มีการจัดทากิจกรรม/โครงการตามแผนงานที่
วางไว้ ดังนี้ กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net กิจกรรมโครงการทุนการศึกษา กิจกรรมโครงการ
กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานธานี ได้วางแผนดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดผลและประเมินผล
2. มีการจัดทาและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา
3. ครูจั ดทาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ฐ านสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนและทุกภาคเรียน
4. ครูจัดทา จัดหาสื่อการสอน จัดทาใบความรู้ ใบงาน
5. ครูประเมินผลตามสภาพจริง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตามชั้นปี จานวน 2,900 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 3,860 คน มีจานวนผู้เรียนออกกลางคัน 466 คิดเป็นร้อยละ
85.44 ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการ
เยี่ยมเยือน ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีอยู่เสมอ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ได้ร่วมประชุมวางแผน กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานความร่วมมือ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี เป็นผู้ประสานงาน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งและกาหนดหน้าที่ขอบข่ายงานในความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอย่างชัดเจน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง มีการติดตามนิเทศ ระหว่างฝึกงาน ร่วมกับ
ครูฝึกในสถานประกอบการ หลักฝึก ได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของนั กศึกษาโดยการสร้างแบบ
ประเมินมาตรส่วนประมาณค่า และให้สถานประกอบการประเมินทุกครั้งหลังจากการฝึก โดยมีกิจกรรมโครงการที่
แสดงถึงความพยายาม คือกิจกรรมโครงการส่งหนังสือขอบคุณและแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาฝึกงานให้
สถานประกอบการ นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้ มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ว ไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนิ น การตามแผนงานโครงการ/กิจ กรรม โดยจัด เก็บ ข้ อมู ล จากตั ว แทนสถานประกอบการ
หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน และบุคคลในชุมชน มีค่าความพึงพอใจร้อยละ 93.38 ที่มีต่อความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้ เรี ยน ซึ่งวิทยาลัย ฯ ได้ปฏิบัติ (1) และมีผลตาม (5) และมีการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่า
คะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดสอบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพโดยมอบหมายให้แผนกวิชาดาเนินการสอบมาตรฐานของผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
1. กรรมการในแต่ละแผนกวิชาร่วมประชุม
2. ใช้ข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง
3. ดาเนินการสอบมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4. ประกาศผลการสอบ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านการสอบ สามารถสอบแก้ตัวได้
6. ส่งรายชื่อผู้สอบมาตรฐานวิชาชีพที่งานวัดผลประเมินผล
7. งานวัดผลแจ้งผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไปยังแผนกวิชา
8. งานทะเบียนดาเนินการจัดทาใบประกาศให้กับผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการดาเนินงาน ร้อยละของผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของแต่ละสาขาวิชาในภาพรวมของวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี จากผู้เข้ารับการทดสอบ 1,283 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 1,232 คน คิดเป็นร้อยละ 96.02 ซึ่ง
เกณฑ์ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNet) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จั ดทาโครงการเตรี ยมความพร้อมให้ กับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 และตระหนักในผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนเฉลี่ยในระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับชาติ
ความพยายาม (Attempt)
ผลการดาเนินการตามแผนงานโครงการจานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) เข้ารับการทดสอบทุกคน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมโดยจัดการสอนเสริมและทบทวน เนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง
ๆ ที่ใช้สอบ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
(องค์กรมหาชน) (สทศ) ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปโดยมีผู้เข้ารับการทดสอบระดับ ปวช.3 ทั้งหมด 491 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ จานวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 84.31 ซึ่งมีการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 และผู้เข้ารั บการทดสอบระดับ ปวส.2 ทั้งหมด 710 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
จานวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 82.11 ซึ่งมีการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และภาพรวมทั้ง 2
ระดับ มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 83.01 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลั ย เทคนิ คอุดรธานี ได้มีการประชุมวางแผน โดยจัดทาโครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 และปวส.2 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบร้อยละกับจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยจัดทาโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ โครงการจัดงานวันคริสต์มาส เป็น
ต้น
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการ
เขี ย น เพื่ อ วั ด ความก้ า วหน้ า ทางภาษาอั ง กฤษและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า น
ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติด้ านอาชีว ศึก ษา (V-NET) จากสถาบั นทดสอบทางการศึก ษา
(องค์กรมหาชน) (สทศ) ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทงการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ ระดับ ปวช.3 ทั้งหมด
492 คน มีผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 36.38 ค่าคะแนนเท่ากับ
3.64 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และ ปวส.2 ทั้งหมด 706 คน มีผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ จานวน
229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 ค่าคะแนนเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ และภาพรวมทั้ง 2 ระดับ มี
ผู้สอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 34.06 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3.41
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
-ไม่มี ยกเว้นการประเมิน-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครู นักเรียน นักศึกษา ทราบเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปีตาม
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ดังนี้
ระดับชั้น ปวช 1. ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.50
ระดับชั้น ปวช 2. ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.75
ระดับชั้น ปวช 3. ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.90
(ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00)
ระดับชั้น ปวส 1. ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.75
ระดับชั้น ปวช 2. ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.90
(ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00)
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒ นาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้
1. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการเรียน
การสอนและ
2. วิธีการวัดผลการเรียน
3. มีระบบการดูแลและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ครูที่ปรึกษามีการพบกับนักเรียน
นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ล ะครั้งหลังเลิกแถว เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
นักศึกษาตามความเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการสร้างความตระหนักดังกล่าวข้างต้นมีจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นทั้งหมด 2,014 คนมีผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร จานวน 1,140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 คิดเป็นคะแนนได้ 3.54 คะแนน ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้กาหนดเป็นนโยบายที่สาคัญในการส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทา ศึกษาต่อและการ
ติดตามผลสาเร็จการศึกษา โดยงานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบบริหาร
สถานศึกษา และมีการดาเนินการดังนี้
1. วางแผน/จัดทาและนาเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจาปีการศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการงานแนะแนว เพื่อวางแผนการดาเนินงานจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของงาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ความพยายาม (Attempt)
การดาเนินงานตามโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงาน วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
อย่างเป็นปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา จุดเด่น จุดด้อยและมีก ารนาผลการประเมิน มาพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. รวบรวมรายชื่อและที่อยู่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
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- จาก ศธ.02
- จากการกรอกข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดพิมพ์แบบฟอร์มการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา /ผู้ปกครอง ฯลฯ
3. จั ดส่ ง เอกสารการติ ดตามผลผู้ ส าเร็จการศึก ษาไปตามที่อยู่ ผู้ ส าเร็จ การศึ กษา และกลุ่ ม เป้า หมาย
แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
3.1 ส่งเอกสาร เดือน มิถุนายน
3.2 ส่งเอกสาร เดือน กันยายน
3.3 ส่งเอกสาร เดือน พฤศจิกายน
3.4 ส่งเอกสาร เดือน มกราคม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ
4.1 ผู้สาเร็จการศึกษา โดยการส่งแบบติดตามผล
4.2 สอบถามจากเพื่อนรุ่นเดียวกัน
4.3 สอบถามจากครู-อาจารย์ ประจาแผนก
4.4 ผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง โดยการส่งแบบติดตามผล
4.5 ส่งหนังสือสารวจนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ถึงสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
5. ประชุมบุคลากรระดมสมองและแนวทางการดาเนินงานเพื่อความสาเร็จของงาน
6. ชี้แจงการดาเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
7. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละระยะ เพื่อรายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. สรุปผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยติดตาม/สารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ยัง
ไม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดาเนินการ
9. รวบรวมจัดทารูปเล่มสรุปโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนินงานพบว่า ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ ประกอบอาชี พ
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 88.49 อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตว์ ความเมตตากรุณา ความขยัน
อดทน การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นต้น
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึก ษาดาเนิ น การสร้ า งความเข้ า ใจในการจั ด การศึ กษา และท าการส ารวจความพึง พอใจสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ออกไปทางานภายใน 1 ปี โดยการ
1. สารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้กระบวนการติดตาม
ผลผู้สาเร็จการศึกษา
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2. จัดทาข้อมูลสถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงาน การประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. จัดทาโครงการ/ขออนุญาตดาเนินการวิจัยต่อสถานศึกษา
4. จัดทาแบบสอบถาม การวิจัย และการดาเนินการตามกระบวนการวิจัย
5. จัดทาแบบสอบถามการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหาร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
6. จัดทาสรุปผลการวิจัย เพื่อเผยแพร่ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีผลการดาเนินกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาใน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ โดย มีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นามาวิเคราะห์ และมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยพิ จ ารณาจากภาพรวม จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ กลุ่ ม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีหรือกลุ่มผู้รับบริการ รวมทั้งหมด 3 ระดับความพึงพอใจ ปฏิบัติ (1) และมีผลตาม (5) ซึ่ง
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก 4.51-5.00
- ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2. ระดับความพึงพอใจของ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้เรียน
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน - ดีมาก 4.51-5.00
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
- ดีมาก 4.51-5.00
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
- ดี 3.51-4.50
การศึกษาระดับชาติด้านการ
- พอใช้ 2.51-3.50
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนน - ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
- ดีมาก 4.51-5.00
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
- ดี 3.51-4.50
การศึกษาระดับชาติด้านการ
- พอใช้ 2.51-3.50
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนน - ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน - ดีมาก 4.51-5.00
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ - ดี 3.51-4.50
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ - พอใช้ 2.51-3.50
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน - ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
การอาชีวศึกษารับรอง
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7. ร้อยละของผู้สาเร็จ
- ดีมาก 4.51-5.00
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก - ดี 3.51-4.50
เข้า
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 85.44
ค่าคะแนน 5.34

ผลการ
ประเมิน
5

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
ร้อยละ 93.38

5

ร้อยละ 96.02
ค่าคะแนน 6.00

5

ร้อยละ 83.01
ค่าคะแนน 8.30

5

ร้อยละ 34.06
ค่าคะแนน 3.41

3

ยกเว้นการประเมิน

ร้อยละ 56.60
คะแนน 3.54

4
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 88.49
คะแนน 5.53

- ดีมาก 4.51-5.00
- ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ปฏิบัติ (1)
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
และมีผล (5)
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
ร้อยละ 100
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ผลการ
ประเมิน
5

5

4.63

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัว บ่ ง ชี้ที่ 1.4. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ด้า นการ
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัว บ่ ง ชี้ที่ 1.5. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ด้า นการ
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ยกเว้นการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่งชี้
พัฒ นาหลั ก สู ต รและจั ดการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ องกั บความต้อ งการของสถานประกอบการหรื อ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีการจัดให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตร
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย เทคนิคอุดรธานี ได้มีการวางแผนและดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการดังนี้
1. โครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการนิเทศแผนการเรียนสมรรถนะอาชีพ
3. โครงการนิเทศการสอนของครู
4. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร โดยสถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.84 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. โครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการนิเทศแผนการเรียนสมรรถนะอาชีพ
3. โครงการนิเทศการสอนของครู
4. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2558
หน้า 29

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่
สอนเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.24 โดยรวมปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการ
จัดการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการสอน ให้ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละคนนาผล
วิจัยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย ฯ ได้ดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ครูทาบันทึกหลังสอนทุกครั้ง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวบรวมเสนอต่อ วิทยาลัยฯ ครูนาผลการสอน
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยในชั้นเรียนและนา
ผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกาหนดข้อตกลงให้ครูผู้สอนจัดทางานวิจัยอย่างน้อย 1
คน ต่อภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบู ร ณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่า นิย มและคุ ณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และนาผลจากการวิจัยไป
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาที่สอน ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ(5) การ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล ตามแผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดผล
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและนาผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัดไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
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ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยกาหนดไว้หน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งจัดทาสมุดประเมินผล แสดง
ความก้าวหน้าและนาผลไปใช้ครบทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ครูผู้สอนจัดทาโครงการสอนรายวิ ชา แผนการจัดการเรียนรู้เกณฑ์วัดผลประเมินผล แสดงความก้าวหน้า
ผู้เรียน พร้อมจัดทาสมุดประเมินผลประจารายวิชาครบทุกรายวิชา ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดทาแผนงาน โครงการฝึกงานในสถานประกอบการได้ร่วมประชุมวางแผน
กาหนดแนวทางการจัดการเรีย นการสอน ร่ว มกับสถานประกอบการทั้งในระบบทวิภาคีและระบบปกติ โดยมี
หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา เป็ นผู้ประสานงาน ได้มีคาสั่ง
แต่งตั้ง และกาหนดหน้าที่ขอบข่ายในความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างชัดเจนมีกิจกรรม
งาน โครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมกับสถานประกอบการดาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่ วยงาน
และท าความร่ ว มมื อ ในการส่ ง ผู้ เ รี ย นเข้ า ฝึ ก งานตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน และได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา คณะครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษาเข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ชี้แ จง มี ก ารนิ เทศการฝึ ก งานของผู้ เ รีย นในสถานประกอบการ
หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ตลอดจนได้สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน
เพื่อนาผลไปปรับปรุง การประเมินคุณภาพการฝึกงานของผู้เรียนจากแบบประเมิน 5 ระดับ โดยได้ดาเนินโครงการ
ดังนี้
1. กิจกรรม/โครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
2. กิจกรรม/โครงการ การนิเทศนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
3. กิจกรรม/โครงการ การสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน
4. กิจกรรม/โครงการ ส่งแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาฝึกงานให้สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยนาเสนอข้อมูลใน
ภาพรวม จาแนกตามประเภทสถานประกอบการ จาแนกตามสาขาวิช าชีพที่จัดการเรียนการสอนจาแนกตาม
ระดับ ชั้น ปวช. และ ปวส. และจ าแนกตามระบบปกติ ระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพในการฝึ กงานปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติ
(1)(2)และ(3)

ผลการ
ประเมิน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
3
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ปฏิบัติ (1)
5
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
และมีผล (5)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
5
เรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
5
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
รายวิชา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
5
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
4.60
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (จานวน 12 ตัวบ่งชี้)
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทา
แผนบริ หารจั ดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ผู้บริห ารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงมีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจั ดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหาร
การเงินและงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จ
จากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหาร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อให้คาปรึกษาและ
ร่ ว มวางแผนงานการปฏิ บั ติ ร าชการของวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับบริบทการบริหารราชการของ
จังหวัด ชุมชน ในเขตบริการของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ สังคม ของพื้นที่และชุมชน
ความพยายาม (Attempt)
การดาเนิ น งานในการประสานความร่ว มมื อของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่ว ยงาน หรือบุคลากร
ภายนอกให้เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา มีการดาเนินงานอันประกอบด้วย
1. การตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานให้เข้ามามีส่วนในการจัด
การศึกษา
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริหารราชการสถานศึกษา พ.ศ.2552
3. แต่งตั้งรองผู้อานวยการในการดูแลงานทั้ง 4 ฝ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
และคณะครูในการบริหารงานวิทยาลัยฯ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
ราชการสถานศึกษา พ.ศ.2552
4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารราชการ
สถานศึกษา พ.ศ.2552 โดยเน้นการบริหารแบบมีสวนร่วม การกระจายอานาจและหลักธรรมาภิบาล
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับบุคคล องค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือและ
ช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการประจาปี
6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานและถ่วงดุลเพื่อนาไปสู่การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากผลการดาเนินงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยส่งผลให้พัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารงานจัดการ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
การ ประจาปีตามนโยบาย สอศ. และมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในรูปคณะกรรมการจัดทาแผน
ประจาปีเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาและร่วมวางแผนงานการปฏิบัติงานราชการวิทยาลัยฯ ให้
สอดคล้อง กับจุดเน้น จุดเด่น กับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของ
สถานศึกษาทีก่ าหนดไว้
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี ไปดาเนินการ ซึ่งครูและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือ ทั้ง
ภายในและภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนาให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ ตามจุดเน้น จุดเด่น เป็นที่
ยอมรับและได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก วิทยาลัยฯ ได้ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับทุก
นโยบายของ สอศ. และมีแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามมาตรฐานประกันคุณภาพและดาเนินงานตามแผน จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ดาเนินการตามแผน และ
สรุปติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากผลการดาเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีทาให้การ
บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบ ประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานรวมถึงการเป็น
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นา มีแผนงานผู้บริหาร โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา มีความ
โปร่งใส ทั้งนี้ผลการดาเนินการได้ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5) ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่า
คะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดให้มีโครงการบริการด้านวิชาชีพ สู่สังคม ได้แก่ ชุมชน หน่วยงานราชการ
ข้างเคียงมีความตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารงาน มีการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
ของผู้เรียน และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการสรรหาคณะกรรมการ
วิทยาลั ย เพื่ อ ให้ คาปรึ กษาและร่ ว มวางแผนงานการปฏิ บัติ งานราชการวิทยาลั ยฯ ให้ ส อดคล้ องกั บนโยบาย
ยุทธศาสตร์จังหวัดและของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้อง
กับบริบทการบริหารราชการของจังหวัด ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพของพื้นที่และชุมชน
ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลั ย เทคนิ คอุ ด รธานี ได้ ด าเนิ น การตามแผนงาน / โครงการ/กิ จกรรม ที่ ได้ ตั้ งไว้ ในแผนพัฒ นา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการประสานความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจักการเรี ยนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาดังกล่าว จัดทาแผนงานโครงการ พัฒนา
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา “ให้บริการอาชีพสู่สังคม” โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม/โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it center) เป็นต้น
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผู้เรียนมีคุณสมบัติเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตามที่วิทยาลัยฯ กาหนดตามคุณลักษณะ
และเป็ น ที่ย อมรั บ ของประชาคมชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น โดยได้ รับ การยอมรั บ จากประชาคมในสถานศึ ก ษาและนอก
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานองค์กรอื่นๆ โดยมีผลดาเนินการ
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ของตนเอง โดยปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม
ยึดมั่นในหลักความยุติธรรม และหลักธรรมทางศาสนา นาหลักเศรษฐกิจพอเพีย งตามโครงการพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ทาให้เกิดความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อีกทั้ง
สนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
มีความพยายามในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้งานมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยการปรั บ เปลี่ ย นบุ คลากรที่มี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม ในหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมายเพื่อให้งานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งพยายามหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมและพอเพียงในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการบริ หารงานและภาวะผู้ นาของผู้ บริหารสถานศึกษา ส่ งผลให้ วิทยาลั ยเทคนิคอุดรธานี เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาโดยงานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดทาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ของสถานศึกษา เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุ บัน ทุกปีการศึกษา ซึ่งภายในสถานศึกษา
ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมโยงภายในหน่วยงานและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้จัดทาการอบรมโครงการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการสร้างเว็บไซต์โครงการอบรมว่า
ด้ว ยการกระทาความผิ ด ตาม พรบ. การกระทาความผิ ดทางคอมพิ ว เตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้ กั บบุคลากรใน
สถานศึกษาเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการและดาเนินงานตามแผนงาน โดยได้นากระบวนการ PDCA มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ข องงานมีคุณภาพในการบริหาร บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ และสามารถใช้ในการบริหาร จัดการได้จริงโดยผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่น และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนี้
1. โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระบบ RMS 2012
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. 2550
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสู ญหายของข้อมูล
โดยมีข้ อมูล พื้น ฐานอย่ างน้ อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล ทั่ ว ไปของสถานศึกษา ข้อมูล นั กเรียนนักศึกษา ข้อมู ล
ตลาดแรงงาน ข้อมูล บุคลากร ข้อมูล งบประมาณและการเงิน ข้อมูล หลั กสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวั ด มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลการดาเนินการได้ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ด รธานี ได้ ต ระหนั ก ในเรื่ อ งของความเสี่ ย งของบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาทั้ ง ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา โดยมีการประชุม มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีการวางแผน การ
ดาเนินการปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทาให้ปัญหาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ลดลง เช่น
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
3. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
4. ความเสี่ยงด้านสังคม
5. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุ่ม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินการดังนี้
1. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในทุกความเสี่ยงแต่ละด้าน ของบุคลากรภายในสถานศึกษา (คาสั่งแต่งตั้งครูที่
ปรึกษาประจาชั้นเรียน คาสั่งอื่น ๆ)
4. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
5. ดาเนินการจัดทาการประกันภัย อุบัติเหตุ ครู บุคลากรภายในสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ ทุกปีการศึกษา
6. ดาเนินการจัดทาโครงการเข้าค่ายพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษาให้ทุกปีการศึกษา
7. ดาเนินการจัดทาโครงการประชุมผู้ปกครอง ทุกปีการศึกษา
8. ดาเนินการจัดทาโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ทุกปีการศึกษา
9. ดาเนินการจัดทาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด และโรคเอดส์
10. ดาเนินการจัดทาโครงการขับขี่ปลอดภัย
11. ดาเนินการจัดทาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
12. ติดตามและรายงานผลเพื่อปรับปรุง พัฒนาในลาดับต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการดาเนินการจัดทาแผน โครงการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน มีการประเมินผลโครงการและนา
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงบริหารความเสี่ยง ทาให้วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลงทั้ง 5 ด้าน ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5) ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
ติดตามประสานงานกับครูที่ปรึ กษาเพื่อให้ครูที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยมอบหมายและ
รายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
ความพยายาม (Attempt)
ครูที่ปรึกษา ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ปกครอง หรือการตรวจเยี่ยมบ้านพักของนักศึกษาและหอพัก
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1. กิจกรรม/โครงการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
2. กิจกรรม/โครงการ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาและสารวจหอพัก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการดาเนิ น การตามโครงการจัดระบบดูแ ลผู้ เ รีย นโดยมีก ารปฐมนิเ ทศผู้ เรีย นโครงการประชุ ม
ผู้ ป กครอง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ครู ที่ ป รึ ก ษา มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองเพื่ อ ร่ ว มกั น ดู แ ลผู้ เ รี ย น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ทาให้ลดปัญหาการออกกลางคั น
ของผู้เรียน รวมถึงโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ครูที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา คือกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันและจัดให้มีกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ดาเนินการตามประเด็น 5
ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก (Awareness)
การดาเนินงานในการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนห้องปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิทยบริการมี
การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งสภาพภายในศู น ย์ อย่า งต่ อเนื่อ งโดยค านึ งถึง ความพร้อ มในการให้ บ ริก ารแก่นั กเรีย น
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นภูมิทัศน์ที่สะดวกสบายในทุกเรื่องและ
ความพยายามในการจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกในทุกด้าน
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษามีความพยายามที่จะเพิ่มพูนปริมาณของสื่อและอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นและ
พัฒนาด้านผู้สอนให้มีความพร้อมและประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ วิธีการ
ในความพยายามที่จะพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนศูนย์วิทยบริการ มีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ กิจกรรมที่
รองรับคือ
1. กิจกรรม/โครงการ พัฒนาห้องสมุด
2. กิจกรรม/โครงการ พัฒนาห้อง Internet
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการพั ฒ นาและดู แลสภาพแวดล้ อ มและภูมิ ทัศ น์ ของสถานศึ กษาทาให้ วิท ยาลั ย เทคนิค อุด รธานี มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดี สรุปผลการประเมินตามประเด็น
พิจารณาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาจัดทาโครงการและจัดสรรงบประมาณ สาหรับจัดซื้อวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับจัดการ
เรียนการสอนในสาขางานต่าง ๆ โดยประชุมร่วมกับครูผู้สอนเพื่อพิจารณาแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ประกอบใน
การวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุฝึกให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาสถานศึกษาได้ดาเนินการให้ทุกสาขาวิชา เสนอความต้องการในการใช้ครุภัณฑ์ / อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการจัดการเรียนให้เพียงพอ เหมาะสมทันสมัย กับการจัดการเรียนการสอน มีการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ด้วยเงินบารุงการศึกษา มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ ซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ พบว่า ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ พบว่า จานวนสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา ในระดับ ปวช.
และ ปวส. มีความเหมาะสมในการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการสารวจและสรุปความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร จัดทาทาเนียบ แฟ้ม
ประวัติจัดทาแผนและโครงการพัฒนา จัดทาคู่มือจรรยาบรรณ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการตามแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ การ
ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น การฝึก อบรมร่วมกับสถานประกอบการ การศึกษาดูงาน การ
อบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การพัฒนาตนเพื่อให้มีใบประกอบ
วิชาชีพครู
1. กิจกรรม/โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการทางาน
3. กิจกรรม/โครงการศึกษาดูงาน
4. กิจกรรม/โครงการพัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
5. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมความรู้การควบคุม เบิกจ่ายพัสดุ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปได้ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์พัฒนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับสถานศึกษา
อื่น หรือ หน่วยงาน/องค์กร ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านการวิชาการ/วิชาชีพ ระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดาเนินงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบผ่านเกณฑ์ โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
จานวน 222 คน ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ
เป็นร้อยละ 6.33 ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูฯ กับสถานศึกษาอื่น คิดเป็นร้อยละ 9.50 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการฯ คิดเป็นร้อยละ
14.93 และสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ครู และผู้ เรี ย นจั ดทาและดาเนิ นการจั ดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ ง ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดทาโครงการในการบริหารการเงินและงบประมาณ ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริหารวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การ
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ดาเนินงานตามโครงการกิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดย
สถานศึกษาได้บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้ดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยจัดเก็ บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการนานักศึกษาดูงานตามสถานที่ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่นักศึกษาได้เรียน เพื่อให้นักศึกษา
เห็นถึงความสาคัญของวิชาชีพที่ตนเองเรียน และมีการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี
โครงการบรรจุลงในแผนการปฏิบัติงานประจาปี มีระยะเวลาและผู้รับผิดชอบชัดเจน มีงบประมาณในการดาเนินการ
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการ
สรุปผลและรายงานผลหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ โดยมีกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องดังนี้
1. กิจกรรม/โครงการ จัดทา MOU กับสถานประกอบการในความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกงาน
2. กิจกรรม/โครงการ การจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา และ
การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลั ยเทคนิคอุดรธานี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีว ศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และมี
การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุง ปฏิบัติ ตามประเด็น 3 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 3
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
บริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สถานศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สถานศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
ความเสี่ยง
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดระบบดูแลผู้เรียน
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ 5 ข้อ

ผลการ
ประเมิน
5

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติ (1) - (5)

5

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ 5 ข้อ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 3 ข้อ
บริหารการเงินและงบประมาณ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดม - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 4 ข้อ
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต่างประเทศ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ผลการ
ประเมิน
5

5

5

3

4

4.75
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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มาตรฐานที่ 4 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 1 ตัวบ่งชี้
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
มุ่งมั่นการพัฒนาการและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัดเพื่อ
สร้างกาลังคน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สู่มาตรฐานสากล
ความพยายาม (Attempt)
1. เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
2. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ให้มีความสามารถมีประสบการณ์ มี
สมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
1. กิจกรรม/โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงสงกรานต์
2. กิจกรรม/โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงปีใหม่
3. กิจกรรม/โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. กิจกรรม/โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนินงานวิทยาลัยจัดให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อชุมชน/สังคม ในปีการศึกษา 2558 โครงการ
ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงสงกรานต์ โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงปีใหม่ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 4
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 4 ข้อ
4 (ดี)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
4.00
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นในการบริการชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนาทักษะ
นักเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์จริง
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
พัฒนาความรู้ด้านบริการวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมี
การเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
สถานศึกษาได้วางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ มา
ใช้ในการเรียน การสอน ส่งเสริมงานวิจัยผู้เรียน และจัดทาแผนงาน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานบูรณาการ
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาได้ดาเนินการ และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การดาเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โครงงานวิ ทยาศาสตร์ โครงการวิ ช าชี พ ในแต่ ล ะสาขาวิ ช าชีพ จั ด ท าหุ่ น ยนต์ เป็ น ต้ น จนท าให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถในการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น
ปวส.2 จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการ
ประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง
แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคนภายในวิทยาลัย ในการจัดทา งานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ทั้งการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา งานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และยังมี
การส่งเสริม สนับสนุนการนาผลงานดังกล่าวใช้ในการเผยแพร่ สู่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนต่างๆ รวมถึงคาสั่ง
ให้ครูเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การเผยแพร่ผลงาน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลั ย ฯ มีการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ด้านการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทา งานวิ จัย นวัตกรรมหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการทางานวิจัย นวัตกรรมเพื่อใช้เป็นผลงานในการเรียนการสอน ส่งเสริมการนาผลงาน
เผยแพร่ สู่นักเรียน นักศึกษาและชุมชนต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากผลการส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยมีการเผยแพร่
ผลงานทางเว็บไซต์ www.udontech.ac.th และนาไปใช้ประโยชน์ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ พอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ 4 ข้อ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 3 ข้อ
บริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ผลการ
ประเมิน
4

3

3.50

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (จานวน 4 ตัวบ่งชี้)
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาส นา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเป็นศูนย์รวม แห่งจิตใจของคนไทยทุกคน ทุก
พระองค์ทรงดูแลพสกนิกร รักษาเอกราชและพัฒนาประเทศให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและมีความเจริญ รุ่งเรืองในฐานะ
คนไทยและลูกหลานไทยจึงต้องรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด
ชาติ คือสิ่งที่แสดงถึงที่มาที่ไปและความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์และตัวบุคคล ให้นักศึกษามีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นชาติไทยได้โดยผ่านประวัติศาสตร์ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย
ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ ประเทศชาติใดไม่มีหลักศาสนาค้าจุน ก็จะเกิดปัญหาการขาด
ศีลธรรมของคนในชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถทาให้ประเทศชาตินั้นล่มสลายและถูกทาลายลงได้ แม้ประเทศไทย
จะเป็นประเทศที่มีคนหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน แต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ความพยายาม (Attempt)
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้กาหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้มีจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมและรวบรวมข้อมูล
ความรู้ เรื่องเอกลักษณ์ของชาติที่เข้าใจง่าย เพียงพอสาหรับนาเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมหลักสูตรการที่มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติแก่
นักเรียนนักศึกษาทั่วทั้งวิทยาลัยฯ ครอบคลุมสถาบันชาติ สถาบั นศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งให้ทราบถึงเรื่องของอุดมการณ์ของชาติบทบาท
หน้าที่และแนวทางการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ในรูปแบบของกิจกรรม เช่น
1. กิจกรรม/โครงการวันแม่แห่งชาติ
2. กิจกรรม/โครงการวันพ่อแห่งชาติ
3. กิจกรรม/โครงการทาบุญตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัย
4. กิจกรรม/โครงการวันไหว้ครู
5. กิจกรรม/โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
6. กิจกรรม/โครงการวันปลูกต้นไม้ประจาชาติ เป็นต้น
โดยกิจกรรม โครงการดังกล่าวครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิ ชา การจัดกิจกรรม โครงการต่าง
ๆ นั้นได้จัดประสบการณ์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามลักษณะความเหมาะสมของกิจกรรมและผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการพัฒ นาผู้ เรี ย นทาให้ ผู้ เรี ย นมีจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบบ
ประชาธิ ป ไตย อั น มี พระมหากษัต ริ ย์ ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม โดยมีโ ครงการที่
สอดคล้อง จานวน 6 โครงการ และมีผลการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก (Awareness)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ฉลาดโดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึง
มีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
ความพยายาม (Attempt)
การพัฒนาคุณภาพปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องสนับสนุนการศึกษา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถทาได้ทุกระดับชั้น ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และนอกระบบให้วิทยาลัยฯ ผ่านการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่าง
จริงจัง ในลักษณะการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เช่น
1. กิจกรรม/โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
2. กิจกรรม/โครงการ Big cleaning day แผนกอิเล็กทรอนิกส์
3. กิจกรรม/โครงการ 5 ส. แผนกสารสนเทศ
4. กิจกรรม/โครงการ Big cleaning day แผนกก่อสร้าง
5. กิจกรรม/โครงการ Big cleaning day แผนกช่างยนต์
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จานวน 5 โครงการ แผนกวิชาเข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมและประเมินผลการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีผลการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่จะส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นโดย
เฉพาะงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในแต่ละแผนกวิชาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อส่งเสริม
กีฬาและการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด สถานศึกษาได้ส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับ จังหวัด
ภาค และระดับชาติ นอกจากนี้ แล้วยังได้จัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนอีกด้วย
ความพยายาม (Attempt)
กาหนดกิจ กรรมส่งเสริ มลงในแผนงาน แผนปฏิบัติงานของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ ายพัฒ นากิจการ
นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริม
หลักสูตรการเรียนการสอนและจัดให้มีคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการของสถานศึกษา เพื่อควบคุม วางแผนและ
กาหนดแนวทางด้านกีฬาและนัน ทนาการ ให้ เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน และสามารถส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น
1. กิจกรรม/โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน
2. กิจกรรม/โครงการ แข่งขันชกมวย ระดับ อศจ.
3. กิจกรรม/โครงการ ประกวดร้องเพลงแผนกช่างยนต์
4. กิจกรรม/โครงการ ประกวดร้องเพลงแผนกก่อสร้าง
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5. กิจกรรม/โครงการ แข่งขันทักษะพื้นฐานการเล่านิทานพื้นบ้าน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลดาเนินการครูและบุคลากร ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการมีการประเมินผล
การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยนาผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1-5 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน มีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูแ ละ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษามีการดาเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. โครงการพี่น้องช่างยนต์ร่วมใจทาบุญ
2. โครงการสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 77 ปี และผ้าป่าการศึกษา
3. โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
4. โครงการฟังธรรมเข้าพรรษาแผนกอิเล็กฯ
5. โครงการอบรมคุณธรรมแผนกช่างกลโรงงาน
6. โครงการอบรมคุณธรรมฟังธรรมชมรมรักษาดินแดน
7. โครงการถวานเทียนพรรษาแผนกสถาปัตยกรรม
8. โครงการถวายเทียนพรรษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลการดาเนินบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกฝ่ายในสถานศึกษา สามารถไปใช้
ประโยชน์ มีการประเมินผลการดาเนินงาน มีการประเมินควมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 8 โครงการ มีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ 5 ข้อ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
เศรษฐกิจพอเพียง
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ผลการ
ประเมิน
5

5

5

5

5.00

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-ไม่มี-
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มาตรฐานที่ 7 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนา
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินการจัดทานโยบายและแผนงานประกันคุณภาพแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ จัดทาแผน
กากับติดตามและจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ความพยายาม (Attempt)
1. สถานศึกษาได้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่ วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุ ณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่า
คะแนนเท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคอุดรธานี มีการดาเนินงานตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของ
ตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยได้ดาเนินการดังนี้
1. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ดังนี้
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สรุปผลการตัดสิน 34 ตัวบ่งชี้
(ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน)
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1. ด้านการเรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
มาตรฐานที่ 6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมจานวนตัวบ่งชี้แต่ละระดับ
คะแนนที่ได้/ค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ต้อง
ต้อง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก

ดี

พอใช้

5

4

3

2

1

6
4
10
-

1
1
1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

4

-

-

-

-

1

1

-

-

-

25

6

2

-

-

4 (4.43)
ดี
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ (1) - (5)

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการ
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ จานวนตัวบ่งชี้อยู่
ในระดับ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการ
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555
- ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใด ดีมาก 25 ตัวบ่งชี้
ดี 5 ตัวบ่งชี้
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง พอใช้ 4 ตัวบ่งชี้
เร่งด่วน
- ดี 24-33 ตัวบ่งชี้
- พอใช้ 18-23 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <12 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ – ไม่มี-

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ไม่ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ผลการ
ประเมิน
5 (ดีมาก)

ดี (4)

4.50

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.8, 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับ ดังนี้
-ไม่มี4.1.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับ ดังนี้
-ไม่มี-
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุป
ภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1. แผนพัฒนาด้านการเรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินการพัฒนาด้านการเรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยฯ โดยมีการวางแผนนามาใช้ใน
อนาคต ดังนี้
1. โครงสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
2. โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET
3. โครงจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET
5. โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
6. โครงการการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
7. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
8. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี 2558
9. โครงการจัดหางาน
10. โครงการแนะแนวศึกษาต่อและเทคนิคปริทรรศน์
11. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
12. โครงการส่งเสริมการมีงานทา
13. โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่งระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. โครงการสารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. ,กระทรวงฯ, พื้นที่
4.2.2. แผนพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สม่าเสมอและวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใช้ในอนาคต ดังนี้
1. โครงการนิเทศการสอนครู
2. โครงการนิเทศแผนการเรียน
3. โครงการนิเทศแผนการสอน
4. โครงการทดลองใช้ประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
6. โครงการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2559
7. โครงการประเมินความพึงพอใจการสอนครู
8. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียรรู้ไอซีทีเพื่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
9. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล
10. โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
11. โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
12. โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน
13. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2559
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4.2.3. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้วางแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่ทาหินล้าง
2. โครงการทาโรงจดรถ
3. โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
5. โครงการปรับปรุงห้องแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Hall of Pride
6. โครงการเหล็กลูกกรงขนาดมาตรฐาน
7. โครงการสร้างห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลชั้นสูง
8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัดละเอียด (ฝ้าเพดาน)
9. โครงการซ่อมบารุงเครื่องมือกลสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
10. โครงการการทาโต๊ะเขียนแบบห้อง 622
11. โครงการซ่อมบารุงเครื่องมือกลสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
12. โครงการวารสาร,มุทิตาจิต,หนังสืออนุสรณ์
13. โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
14. โครงการอาหารกลางวัน
15. โครงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
17. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการประจาปีการศึกษา 2559
18. โครงการทุนการศึกษา
19. โครงการบริการให้คาปรึกษา
20. โครงการจัดทาโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
21. โครงการจัดเวชภัณฑ์ประจาห้องพยาบาล
22. โครงการตรวจเยี่ยมบ้านพัก ประจาปีการศึกษา 2559
23. โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2559
24. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สานักงาน (ครุภัณฑ์)
25. โครงการอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์
26. โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี
27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่งระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. โครงการสารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. ,กระทรวงฯ, พื้นที่
4.2.4. แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ดาเนินการวางแผนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนดังนี้
1. โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
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4.2.5. แผนพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้วางแผนพัฒนาด้านการจัดทาผลงานโครงงานวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานวิจัยอย่างสม่าเสมอ โดยให้ผู้เรียน ครูผู้สอนได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์ถังแรงดันน้าเพื่อสูบน้าขึ้นที่สูง
3. โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559
4.2.6. แผนพัฒนาด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้วางแผนพัฒนาด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้
1. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
2. โครงการวันสุนทรภู่
3. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริสต์มาสสู่อาเซียน 2015
4.2.7. แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้วางแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. โครงการอบรมสัมมนานาวทางการจัดระบบและกลไกลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐาน
2. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563)
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ในท้องถิ่น
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาบุคลากร ครู ผู้สอนและนักเรียน
นักศึกษา จึงจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากวิทยากรจากสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งในจังหวัดและใกล้เคียง ที่
มีความทันสมัย ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางอาชีพให้ชุมชนท้องถิ่นทั่วไปได้ศึกษาและมีส่วนร่วมในจัดการการศึกษา
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
วิทยาลัย เทคนิ คอุดรธานี ได้รั บความร่ว มมือในการจัดหาวัส ดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนกับวิทยาลัยฯ ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเป็นไป
ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับเทคโนโลยีของสถานประกอบการในปัจจุบัน
4.3.4 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้
และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ควรได้รับการสนับสนุนในด้านเอกสาร สื่อการสอน คู่มือ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน เพื่อจะได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชุนท้องถิ่น

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2558
หน้า 56

4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ควรได้รับการนิเทศ ติด ตามทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นาให้ผลจาก
การนิเทศ ติดตาม มาพัฒนาจัดการด้านการศึกษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
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