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2.3 รายงานด้านงบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2556
รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน
- เงินอุดหนุน ........
- เงินอุดหนุน ........

- เงินบริจาค

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน

- อื่นๆ
รวมรับ

รายจ่าย
บาท

รายการ

10,075,893.80 - เงินเดือนครู
4,318,240.20 - เงินเดือนบุคลากรอื่น
8,214,179.00 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร
-

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่
- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ สื่อการสอน วัสดุฝึก
- สาหรับการจัดการเรียนการ
สอน
- สาหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
- สาหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป
- งบในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
- งบดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
- งบพัฒนาบุคลากร
- ค่าสาธารณูปโภค
99,602.00 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
22,707,915.00 รวมจ่าย

หมายเหตุ
บาท
8,800,000.00
3,223,556.00
269,400.00
3,523,943.88
1,606,760.79
688,611.77
76,590.59
178,711.37

675,817.50

720,557.75

170,147
2,559,042.56
810,314.22
23,303,453.43
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
ล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2551
1. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากสถานศึกษามีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในจานวนมาก เช่น แผนกการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ปฏิทินปฏิบัติงาน (ประกันคุณภาพภายใน
สอศ.) และปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มี
กาหนดงาน/โครงงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภายภายใน-ภายนอก แผนการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ปฏิทินปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา
2550 รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา บันทึกรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดทาการประกัน
คุณภาพเสนอหัวหน้างานประกันคุณภาพ
(รายมาตรฐาน) เป็นต้น สถานศึกษาจึงควร
รวบรวมเอกสารดังกล่าวมาจัดทาเป็น
รูปเล่มและแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพภายในมากยิ่งขึ้น และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกกต้อง
2. จัดประชุมคณะกรรมการกากับตัวบ่งชี้
เพื่อปรับปรุงเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ สถานศึกษาควร
ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานสมศ. เพื่อสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้สะดวก ถูกต้องและครบถ้วนมาก
ยิ่งขึ้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของงาน
ประกันคุณภาพ
- กาหนดบทบาทหน้าที่ และจัดทา
แผนการปฎิบัติงาน
- จัดทาแผนการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานประกันคุณภาพให้ทุก ๆ
หน่วยงานได้ทราบ

-วิทยาลัยได้มีการดาเนินการโดยจัด
โครงการฝึกอบรมให้บุคลากร การ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน-ภายนอก จัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน แผนการตรวจติดตาม จัดทา
รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และมีการนา
ข้อมูลเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

- ปรับปรุงและพัฒนาแบบฟอร์มใน
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพ

- วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อ
วางแผนและพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. จัดอบรมระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างชัดเจนและทั่วถึง
4. สถานศึกษาควรระบุงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้ในโครงสร้าง
บริหารงานเพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประสิทธิภาพ
5. ควรจัดให้มีกระบวนการจัดทาข้อสอบ
มาตรฐานภายใต้คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างข้อสอบมาตรฐาน
6. ควรพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ผู้สอนก่อนเป็น
อันดับแรกเพื่อประโยชน์ต่อการถ่ายทอด
และพัฒนาความรู้สู่ผู้เรียนได้รวดเร็วและ
ทั่วถึง
7. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการได้เสนอความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มาก
และมีความหลากหลายช่องทาง
8. สถานศึกษาควรให้อาจารย์ทุกคนจัดทา
แผนการสอนให้ครบและสมบูรณ์ตาม
รูปแบบการสอนที่ได้มาตรฐานทุกรายวิชา
9. สถานศึกษาควรต้องมีการปรับปรุง
อัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาที่
มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ โดยเฉพาะประเภท
วิชาพาณิชยกรรม
10. สถานศึกษาควรจัดทาแบบการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตาม
ข้อกาหนดของสมศ.
11. สถานศึกษาควรจัดทาให้มีรายการ
สืบค้นข้อมูลด้านต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ท เพื่อการเรียนรู้ด้วย

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

- จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ - วิทยาลัยดาเนินการจัดโครงการ
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
ฝึกอบรมให้กับอาจารย์และบุคลากร
งานประกันคุณภาพศึกษา
ทางการศึกษาทุกท่าน
- ปรับปรุงโครงสร้างของวิทยาลัย

- วิทยาลัยได้ระบุให้งานประกัน
คุณภาพได้อยู่ในโครงสร้างบริหารงาน
ของวิทยาลัย

- พัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพของ - วิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
สถานศึกษา
เพือ่ ร่วมกันกาหนดข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา
- จัดการอบรมและพัฒนาด้าน
- วิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์และ ภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา

- พัฒนาหลักสูตรในด้านเนื้อหาวิชา
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือสถาน
ประกอบการ

-วิทยาลัยได้ทาการสารวจความต้องการ
และจัดการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ

- พัฒนาและปรับปรุงการจัดทา
แผนการสอน

- วิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการอบรม
การเขียนแผนการสอนให้อาจารย์

- แผนเพิ่มจานวนอาจารย์ประจา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- วิทยาลัยได้ดาเนินการรับอาจารย์
ประจาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งมี
อัตราส่วนตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว

- ปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา

- วิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตามข้อกาหนดของสมศ.
- วิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทให้มี
ความเร็วและสามารถสืบค้นข้อมูล

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ท
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ตนเองให้มาก และสะดวกมากขึ้นต่อ
ผู้ใช้บริการ
12. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมนักศึกษา
และโครงการพัฒนานักศึกษาให้ครบทุก
ประเภทวิชาและให้มีจานวนมากขึ้น
13. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านเรียนรู้และสามารถ
เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
จนถึงขั้นได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับภูมิภาค
14. ในระดับ ปวช.สาขาวิชาการบัญชี และ
การขาย และในระดับ ปวส. สาขาวิชา
ไฟฟ้ากาลัง เมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ควรดาเนินการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์ให้เพิ่มมากขึ้น ควรให้
นักศึกษาจัดทาโครงงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การบัญชี และการขาย เช่น
การพัฒนาระบบงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีกว่าการให้นักศึกษาทาวิจัย
เชิงสารวจ
15. สิ่งประดิษฐ์หลายรายการ เช่นจักรยาน
ซักผ้า เครื่องล้างหอยเครงอัตโนมัติ และ
เรือให้อาหารปลาบังคับวิทยุ ควรนาไป
พัฒนาต่อเนื่องเพื่อสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป
16. จัดทาแผนโครงการการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา
17. บูรณาการเรียนการสอนและ
ผลการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชมและสังคมเพื่อ

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

- จัดทาแผนการดาเนินงานของฝ่าย
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี
- ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน

- วิทยาลัยได้ทาแผน/โครงการให้
สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละ
ประเภทวิชาในจานวนที่มากขึ้น
- วิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ และส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดตามหน่วยงานต่าง ๆ

- การเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการจัดทา - วิทยาลัยได้กาหนดหัวข้อการจัดทา
โครงงานของนักศึกษา และจานวน โครงงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
สมาชิกในการจัดทาโครงงาน
สิง่ ประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนในแต่
ละสาขาวิชา โดยกาหนดให้ ระดับชั้น
ปวช.3 จานวน 3 คน:กลุ่ม และระดับ
ปวส.2 จานวน 2 คน : กลุ่ม

- ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

- วิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น

- กาหนดแผน/โครงการบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

- วิทยาลัยได้กาหนดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของวิทยาลัย

- พัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน
- วิทยาลัยดาเนินการสอนโดยเน้นการ
ทางด้านวิชาชีพโดยเน้นปฏิบัติจริงให้ ปฏิบัติจริงในทุกสาขาวิชา การจัดทา
ครบทุกสาขาวิชา โดยสอนใน
การวิจัยในชั้นเรียน การบริการชุมชน
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แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชนให้มากขึ้น
18. จัดกิจกรรม/โครงการบริการชุมชนและ
สังคมโดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสนา
ความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในการให้บริการ
ชุมชมและสังคม

รูปแบบบูรณาการ

19. จัดหาหรือสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจของการบริหารการศึกษาให้
ครอบคลุมทั้งงานภายในสถานศึกษา และ
งานด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งการกากับ
ดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลในทุก ๆ
ด้าน เช่น การป้องกันไวรัส การป้องกัน
อัคคีภัย การที่ข้อมูลอาจสูญหายในกรณี
ต่าง ๆ
20. ติดตามและประเมินการพัฒนา
ฐานข้อมูลในเว็บไซด์ของสถานศึกษาโดย
มุ่งเน้นการแสดงออกของอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาและการให้บริการวิชาการอัน
เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
21. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เปิดสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
และผู้นาชุมชนได้เห็นศักยภาพของ
สถานศึกษา เพิ่มสมาชิกของกรรมการ
สถานศึกษาให้มีผู้นาชุมชนมาเป็นสมาชิก
ร่วมให้มากขึ้น เพิ่มบทบาทของชุมชนและ
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังต่อการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้น เป็นต้น
22. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนาการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
Management : KM) มาใช้ในการบริหาร
ความรู้ในสถานศึกษา

- กาหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
กาหนดมาตรการการป้องกันดูแล
ความปลอดภัย

- กาหนดแผน/โครงการบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ผลการดาเนินงาน

- วิทยาลัยได้กาหนดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของวิทยาลัย โดยให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสนาความรู้ไปใช้ในการ
ให้บริการชุมชนและสังคม
- วิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
การจัดทาคู่มือกาหนดขั้นความ
ปลอดภัยของข้อมูล กาหนดสิทธิก์ าร
เข้าถึงข้อมูล และมาตรฐานการสารอง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย จัดการอบรม
การใช้งานด้านสารสนเทศ

- พัฒนา/ปรับปรุง การเผยแพร่
ข่าวสารทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย

- วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ข่าวสารของ
วิทยาลัยในเว็บไซค์อย่างหลากหลาย
และข้อมูลเป็นปัจจุบัน

- กาหนดแผนการสารวจความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลในการบริการทาง
วิชาชีพ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชม

- วิทยาลัยได้จัดทาโครงการบริการทาง
วิชาชีพให้กับชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัย
และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และยัง
ได้พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนาให้กับบุคลากร
ในการจัดอบรมทุกภาคการศึกษา

- วิทยาลัยจัดการอบรมให้อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคการศึกษา
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23. จัดมีการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ใน
การพัฒนาทุกแผนสถานศึกษาเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการบันทึกรายการติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ทั้งทางด้านการดาเนินการตามแผนงาน
การใช้จ่ายเงินตามแผนงาน การกาหนด
บุคลากรรับผิดชอบในแต่ละโครงการ การ
ประเมินโครงการในทุก ๆ ด้าน การ
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง และบันทึกสถิติที่
เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น ในปี
การศึกษาใหม่ควรนาผลการประเมิน
โครงการมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน
ทุกครั้ง โดยบันทึกแยกจากการรายงานการ
ประชุมทั่วไป
24. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อลด
อัตราการลาออกของบุคลากรใน
สถานศึกษา
25. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
ผลิตตาราเรียนโดยอาศัยศักยภาพของ
เจ้าของสถานศึกษาที่มีกิจการทางด้านการ
พิมพ์

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

- พัฒนา/ปรับปรุงระบบการทางาน
ของวิทยาลัยให้เป็นไปตามระบบ
วงจรเดมมิ่ง (PDCA)

- วิทยาลัยได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง
ระบบการทางานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง
(PDCA) ให้กับอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน เพื่อมีการพัฒนา
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- จัดทาแผนพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรเพื่อลดอัตราการลาออกของ
บุคลากร

- วิทยาลัยมีการจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และเพิ่ม
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
- วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้
เขียนตาราเรียน และบทความต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
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การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
เมื่อวันที่
1. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านภาษาต่างประเทศให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ควรจัดทาแบบบันทึกและแนว
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดให้
มีการประสานงานให้ผู้เรียนไปฝึกงานใน
สถานประกอบการ และมีแผนการพัฒนา
ครูให้ชัดเจนเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด
3. ควรให้ความสาคัญในการจัดครู อาจารย์
ที่ปรึกษาให้เป็นระบบ และกาหนด
หลักเกณฑ์การเป็นครูที่ปรึกษาในแต่ละ
สาขางาน แต่ละชั้นปี รวมทั้งการจัดทา
แบบบันทึกการให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนของ
ครู
4. ควรจัดให้มีการเก็บบันทึกการให้
คาแนะนาแก่ผู้เรียน การแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
5. ควรจัดให้มีการวางแผนและกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม
แล้ว ควรจัดทา บันทึก จัดเก็บสรุป
ประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรม/
โครงการเป็นรูปเล่ม
6. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น
หรืออาจประสานขอความร่วมมือ และ
ความอนุเคราะห์งบประมาณจากหน่วยงาน
อื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ชุมชน เป็นต้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุน
งบประมาณ

- ปรับปรุงระบบการเบิกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน และให้
นักศึกษาออกฝึกงานให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาที่เรียน

- พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

- พัฒนา/ปรับปรุงการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี

- แผนการจัดสรรงบประมาณในด้าน
การให้บริการวิชาชีพ

ผลการดาเนินงาน

- วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา และมี
การจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- วิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบการเบิก
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
และให้อาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกงาน
ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ
ส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน
- วิทยาลัยได้จัดให้มีการโฮมรูมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.15 - 08.30 น. มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์การเป็นครูที่ปรึกษา
และมีการบันทึกการให้คาปรึกษาแก่
ผู้เรียน
- วิทยาลัยได้กาหนดแบบบันทึกให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้จดบันทึกการให้
ความช่วยเหลือกับผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ
- วิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี มีการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และมีการสรุปโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการตามแผน

- วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการให้บริการวิชาชีพด้านต่าง ๆ
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แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

7. ควรจัดให้มีการนาสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยอาจนาสิ่งประดิษฐ์ไป
ให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือนา
ผลงานวิจัยไปพัฒนาในการเรียนการสอน
ในวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้เกิด
ประโยชน์
8. สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ/งานของ
วิทยาลัย และควรจัดทาเครื่องมือในการวัด
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ/งาน เพื่อใช้
ในการประเมิน เช่น แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร แบบวัดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา เป็นต้น

- แผนงานในด้านการบริการวิชาชีพ
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

- วิทยาลัยได้จัดทาโครงการบริการทาง
วิชาชีพให้กับชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัย
และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และยัง
ได้พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และ
การจัดทาเครื่องมือในการวัด
ประเมินผล

- วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยมี
การจัดทาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

