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ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ทางวิทยาลัยฯ ตลอดมา ซึง่ ทางคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ต้ องขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี ้และจะปรับปรุงการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้ ประสบผลสาเร็ จที่สงู ขึ ้นต่อไป
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.1 ระดับตัวบ่งชี ้
1.1.1 ตัวบ่งชี ้ทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี ้ทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 ตัวบ่งชี ้ทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้ ”
1.1.4 ตัวบ่งชี ้ทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้ องปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบ่งชี ้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7
6
1
-

รวม

เฉลี่ย

8.9
26
17
10
61.9

4.45
4.33
4.25
5.00
4.42

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

1.2 จุดเด่ น (การปฎิบตั ิของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1. คณะผู้บริ หารได้ จัดสรรงบประมาณในการทาโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็ นประจ า
ทุกปี
2. ทางวิทยาลัยฯ กาหนดให้ ครูผ้ สู อนทุกคน ต้ องได้ รับการนิเทศการสอนทุกปี การศึกษา อย่าง
น้ อ ย คนละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมิ นผลการนิเทศอย่างเป็ นระบบ เพื่อ นามาพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนของครู ให้ ดียิ่งขึ ้น และยังสนับสนุนให้ ครู ผ้ สู อนจัดทาสื่อการสอนเพื่อใช้ ในการพัฒนาการสอน
ของตนเอง

3. ครู ผ้ ูส อนทุก คนได้ รับ การอบรมการจัดท าแผนการสอนและชี แ้ จงเกี่ ย วกับหลัก สูต รของ
วิทยาลัยฯเพื่อให้ สามารถจัดทาแผนการสอนได้ อย่างถูกต้ องและสอดคล้ องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และ
หลักสูตรแกนกลาง และมีการตรวจประเมินผลการจัดทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน เพื่อ นาผลที่
ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
4. กาหนดให้ ครูต้องทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และมีการประเมินผลการทาแผนการ
สอน บันทึกหลังการสอน โดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ประเมินเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้ านความรู้ ด้ านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชา
ของตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี ดังจะเห็นได้ จากที่ครูภายในวิทยาลัยฯ มีวุฒิการศึกษาขันต
้ ่าระดับ
ปริ ญญาตรี ขึ ้นไปและมีใบประกอบวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ ศกึ ษา ฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้ านวิชาการ
หรื อวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์ กบั รายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี
8. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ จดั โครงการเพื่อให้ บริ การวิชาการวิชาชีพกับ
ชุมชน โดยได้ ตงงบประมาณในการด
ั้
าเนินการไว้ อย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ครู นักเรี ยนในสาขาวิชานัน้
ๆ ได้ ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะดาเนินการในรูปแบบใดโดยดาเนินการตามแผนที่ได้ วางไว้ อย่างเป็ นขันตอน
้
9. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ เู รี ยน เมื่อผู้เรี ยนต้ องเข้ าสอบข้ อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และจัดให้ นกั เรี ยนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้ าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี
เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ท ดสอบความรู้ และทัก ษะทางด้ า นวิ ชาชี พ ของตนเองให้ มี ม าตรฐานตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้ ทกุ ขันตอน
้
10. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาได้ จานวนมากขึ ้น เนื่องจากได้ รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็ จการศึกษาให้
ข้ อมูล
11. ผู้เรี ยนได้ รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้ รับบริ การที่
อยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรี ยนได้ รับการอบรมในเรื่ องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทกั ษะในการทางานที่ดี
12. จั ด ส่ง นัก เรี ย นเข้ า แข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พ ภายนอก ของส านัก งา นคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) เป็ นประจ าทุกปี เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีความกระตือรื อร้ นและมุ่งมั่นในการพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเอง ซึง่ นักเรี ยนของทางวิทยาลัยฯ ได้ รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง เหรี ยญ
เงินและเหรี ยญทองแดง ได้ เป็ นจานวนมากทุกปี

13. มีการจัดส่งผู้เรี ยนให้ ได้ ไปฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน
เป็ นประจาทุกปี และจัดให้ มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรี ยนครบทุกสาขาวิชา
14. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ ครู ที่ปรึ กษาเป็ นผู้แจ้ งข้ อมูล
ของนักเรี ยนที่มีความประพฤติอยู่ในกลุม่ เสี่ ยงหรื อผลการเรี ยนต่าให้ ผ้ ปู กครองได้ รับทราบข้ อมูลอยู่เสมอ
เพื่อหาแนวทางการป้องกันและดูแลแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างทันท่วงที ทังนี
้ ้จะมีการประสานงานร่ วมกับฝ่ าย
กิจการนักศึกษาควบคูไ่ ปด้ วยเสมอ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อ Application Line , Facebook เป็ นต้ น
15. ทางวิ ท ยาลัย ฯ มี แ ผนบริ ห ารความเสี่ย ง 5 ด้ า น ซึ่ง จะเน้ น ให้ ค รู ทุก คนใช้ วิ ธี ก ารสอนที่
สอดแทรกความรู้ ความคิ ดและความเข้ า ใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิช าเพศศึกษา รวมทัง้
สอดแทรกลงไปในการทา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้ วย
16. การใช้ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ได้ ใช้ นโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับความซื่อ สัตย์ เป็ น
สาคัญ ทาให้ การปฏิบตั ิของครู บุคลากรและนักเรี ยน มีความเข้ าใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบตั ิได้ ทนั ที
17. การปฏิบตั ิงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการทางานอย่างเป็ นขันตอน
้
มีการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน และรวบรวมทาเป็ นแผนปฏิบตั ิงานและรายงานประจาปี เป็ นประจาทุกปี
18. ครูและนักเรี ยนมีความมุ่งมั่น ตังใจและเข้
้
าร่ วมในการทาโครงการ กิจกรรม ทังภายในและ
้
ภายนอกสถานศึกษา เป็ นอย่างดี
19. วิทยาลัยฯ ใช้ ระบบเครื อข่าย (LAN) และมี คอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (File server) ภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการให้ บริ การข้ อ มูลและสารสนเทศแก่ผ้ ูเรี ยนและบุคลากรทุกคน โดย
สามารถให้ บ ริ ก ารทางด้ า นงานทะเบี ย น งานผลการเรี ยน งานการเงิ น ประวัติ นัก เรี ย น โดยมี ค รู แ ละ
เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุ งระบบโดยตรง ทาให้ สามารถให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศได้
อย่างทัว่ ถึง และทันต่อความต้ องการ
20. มี ก ารจั ด หาและปรั บ ปรุ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้ งาน และจั ด ซื อ้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ทกุ ปี
21. วิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณภาพภายในสถานศึกษา และดาเนินงานมา
อย่างต่อ เนื่อง มี การวางแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างเป็ นขันตอนให้
้
ทาง
ผู้บริ หารได้ รับทราบ
22. มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและจัด ท ารายงานประจ าปี มี แ ผนพัฒ นา
สถานศึกษา และนามาใช้ พฒ
ั นาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1.3 จุดควรพัฒนำ (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำไม่ เป็ นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในกำรอำชีวศึกษำที่ส่งผลให้ ไม่ บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด)
1. ปรั บปรุ งแผนการสอนภายในสถานศึกษาที่ถูกต้ อ ง ครบถ้ วน สมบูรณ์ ด้ วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและให้ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนให้ มากขึ ้น
2. พัฒนาผลงานวิจยั ครูให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อส่งประกวดภายนอก
3. ให้ ครูผ้ สู อนได้ พฒ
ั นารายวิชาหรื อกลุม่ วิชาร่วมกับสถานประกอบการให้ ครบทุกสาขาวิชา
4. ศึกษา ข้ อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา โดยเริ่ มเป็ นบางสาขาวิชาในปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
5. จัดหาทุนและหน่วยงานภายนอกให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากหน่วยงานทังภายในและภายนอกสถานศึ
้
กษา
6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการโครงการด้ านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อ ม ยังมี
น้ อยเกินไป ซึง่ จาเป็ นต้ องเพิ่มจานวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้ มากขึ ้น
7. พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การตรวจสอบภายในสถานศึก ษา โดยเน้ น ด้ า นการด าเนิ น งานที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานและตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามที่ สช.กาหนดและเกณฑ์ที่
ทางสมศ.กาหนดไว้ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
8. กาหนดหน้ าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้ อมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ให้ แก่คณะกรรมการได้
อย่างชัดเจนมากขึ ้นและสามารถตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและทัว่ ถึง
9. ปรั บ ปรุ ง แบบเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบงานในฝ่ ายต่า งๆ ให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้ องกับงานที่กาหนดไว้ สามารถใช้ ในการรายงานผลได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
10. ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองได้ เรี ยนมา เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่
11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้ มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรี ยน เป็ นไป
ตามความต้ องการของชุมชน สังคมและสอดคล้ องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยูเ่ สมอ
12. งบประมาณด้ า นการจัดประกวด จัดแสดง นวัต กรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ทังในส่
้ วนของครูและนักเรี ยนมีน้อยเกินไป
13. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาทุนสนับสนุนด้ านการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน จากหน่วยงานภายนอกให้ เพิ่มมากขึ ้น

1.4 ข้ อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (กำรดำเนินงำนเพื่อแก้ ไขปั ญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ)
1. เกณฑ์อตั รากาลังของครูตอ่ จานวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานัน้ ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ที่สงู กว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่าด้ วยการกาหนด
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชน
มีความจาเป็ นและเล็งเห็นถึงภาระหน้ าที่ในงานต่าง ๆ ซึ่งมีมาก จึงต้ องให้ มีบุคลากรทางการศึกษาที่มาก
ขึ ้น
2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนภายในวิทยาลัยฯ มี การตรวจสอบแผนการสอน
บัน ทึก หลัง การสอน การนิ เ ทศการสอนอย่า งมี ขัน้ ตอนและเป็ นระบบ ให้ มี ก ารปลูก ฝั ง จิ ต ส านึก และ
เสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้ แก่ผ้ เู รี ยนให้ มากขึ ้น
3. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าและไม่ตั ้งใจเรี ยน ให้ มีการพัฒนา
ทางด้ านการเรี ยนมากขึ ้น
4. สรรหาความร่ วมมื อกับบุคคลและองค์ กรอื่น ๆ ภายนอกให้ มากขึ ้น เพื่อ นามาพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้ มีประสิทธิภาพ
5. ขยายการประชาสัม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชนได้ ร้ ู จั ก วิ ท ยาลัย ฯ ให้ ม ากยิ่ ง ขึ น้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
6. จัดทากิ จกรรม โครงการที่มุ่งส่งเสริ มด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อ มและพัฒนาผู้เรี ยนด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ มากยิ่งขึ ้น
7. รั ฐ บาลควรให้ การสนับ สนุนทุนในการจัด ทาโครงการ/กิ จ กรรมในด้ า นต่าง ๆ เนื่อ งจาก
สถานศึกษาขนาดเล็ก ไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจัดทาโครงการได้

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2559
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
ที่ตงั ้
เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 14 ซอย วัด สัง วรฯ ถนน กาญจนาภิ เษก ต าบล บางม่ วง อ าเภอบางใหญ่
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์ 0-2924-7601-5 โทรสาร 0-2924-7606
Website : www.wanich.ac.th
E – mail : wac2538@gmail.com
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
คาขวัญจังหวัด
พระต าหนัก สง่า งาม ลือ นามสวนสมเด็ จ ฯ เกาะเกร็ ด แหล่ง ดิน เผา วัด เก่ า นามระบื อ
เลือ่ งลือทุเรี ยนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
คาขวัญอาเภอ
บางใหญ่น่าอยู่ มุ่งมั่นสูก่ ารบริ การที่ได้ มาตรฐาน ประสานรักษาสิ่งแวดล้ อม พร้ อมดูแล
คุณภาพชีวิต
ที่อยู่ท่ วี ่ าการอาเภอ
เลขที่ 9/317 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี ้ ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลเสาธงหิน อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0814
หมายเลขโทรสาร 0-2595-0244-5
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ประวัติความเป็ นมา
อ.บางใหญ่ ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็ นชุมชนที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาแต่ในอดีต จัดตัง้
ขึ ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ตามหลักฐาน ใบบอกที่ค้นพบจากหอ
จดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ป รากฏว่ า ได้ เปิ ดกระท าการตั ง้ แต่ วั น ที่ 9 มี น าคม ร.ศ.121 ตรงกั บ ปี ขาล วั น
จันทร์ ขึ ้น 15 ค่า เดือน 4 พ.ศ. 2545 ซึง่ มีอายุครบ 109 ปี ของการจัดตังอ
้ าเภอบางใหญ่
เนือ้ ที่/พืน้ ที่ 96,398 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ
โดยทัว่ ไปอาเภอบางใหญ่มีสภาพเป็ นพื ้นที่ราบลุม่ มีเนื ้อที่ประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรื อ
60,248 ไร่ มีคลองสาคัญได้ แก่ คลองอ้ อม คลองบางกอกน้ อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมีคลองเล็ก
คลองน้ อยกระจายไปทัว่
ข้ อมูลการปกครอง ประกอบไปด้ วย เทศบาล 5 แห่ง อบต.3 แห่ง
1. เทศบาลตาบลบางม่ วง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่
12) ตาบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11) และตาบลเสาธงหิน (เฉพาะ
บางส่วนของหมู่ที่ 1-3)
2. เทศบาลตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8)
ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และตาบลบ้ านใหม่ (เฉพาะ
บางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 4)
3. เทศบาลตาบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของ
หมู่ที่ 1-3)
4. เทศบาลตาบลบางเลน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 6-10 และบางส่วน
ของหมู่ที่ 4, 11)
5. เทศบาลตาบลบ้ านบางม่ วง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 3-11, 13-15
และบางส่วนของหมู่ที่ 12 นอกเขตเทศบาลตาบลบางม่วง)
6. องค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางแม่ นาง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลบางใหญ่)
7. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางใหญ่ ครอบคลุม พื น้ ที่ ต าบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลบางใหญ่)
8. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นใหม่ ครอบคลุม พื น้ ที่ ต าบลบ้ า นใหม่ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลบางใหญ่)
อ าเภอบางใหญ่ แ บ่ ง เขตการปกครองย่อ ยออกเป็ น 6 ต ำบล แต่ ล ะต าบลแบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ น
หมู่บำ้ น รวม 69 หมู่บ้าน ได้ แก่
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1. บางม่วง (Bang Muang) 15 หมู่บ้าน
2. บางแม่นาง (Bang Mae Nang) 18 หมู่บ้าน
3. บางเลน (Bang Len) 11 หมู่บ้าน
4. เสาธงหิน (Sao Thong Hin) 8 หมู่บ้าน
5. บางใหญ่ (Bang Yai) 6 หมู่บ้าน
6. บ้ านใหม่ (Ban Mai) 11 หมู่บ้าน

ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ได้ แก่ เกษตรกรรม ค้ าขาย
อาชีพเสริ ม ได้ แก่ รวมกลุม่ ผลิตสินค้ า OTOP
จานวนธนาคาร มี 16 แห่ง ได้ แก่
- ธนาคาร ออมสิน โทร.0-2595-1625
- ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ โทร.0-2595-0333
- ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.0-2595-1416
- ธนาคาร กรุงเทพ 2 สาขา โทร.0-2595-0444-6
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 3 สาขา
- ธนาคาร กสิกรไทย 2 สาขา
- ธนาคาร กรุงไทย 3 สาขา
- ธนาคาร ไทยธนาคาร
- ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา
- ธนาคาร ธนชาติ
จานวนห้ างสรรพสินค้ า มี 3 แห่ง
ด้ านสังคม
วิทยาลัยฯ / มัธยม 3 แห่ง ได้ แก่
1. โรงเรี ยนราชวินิตบางใหญ่ (นนทกิจประชาอุปถัมภ์)
2. โรงเรี ยนชุมชนวัดบางโค (โรงเรี ยนฯ ในฝั น)
3. โรงเรี ยนวัดพิกุลเงิน
4. โรงเรี ยนวัดพระเงิน
5. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรี ยนวัดพระเงิน)
6. โรงเรี ยนวัดสังวรพิมลไพบูลย์
7. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรี ยนวัดสังวรพิมลไพบูลย์)
8. โรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนา
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ด้ านประชากร
จานวนประชากรทังสิ
้ ้นรวม 111,464 คน
จานวนประชากรชาย รวม 51,494 คน
จานวนประชากรหญิง รวม 59,970 คน
ความหนาแน่นของประชากร 1,161 คน/ตร.กม.
ด้ านการคมนาคม
ทางบก
ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302)
ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คูข่ นานกาญจนาภิเษกด้ านนอก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คูข่ นานกาญจนาภิเษกด้ านใน)
ถนนบางม่วง-บางคูลดั (ทางหลวงชนบท นบ.1001)
ถนนบางรักใหญ่-บ้ านใหม่ (ทางหลวงชนบท นบ.1009)
ถนนบางใหญ่-บางคูลดั (ทางหลวงชนบท นบ.1026)
ถนนไทรน้ อย-ดอนตะลุมพุก (ทางหลวงชนบท นบ.5027)
ทางหลวงชนบท นบ.1016 (แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้ านคลองกานันจิตร)
ทางหลวงชนบท นบ.5005 (ประชาอุทิศ-วัดหลังบาง)
ทางหลวงชนบท นบ.5035 (แยกพ่อปู่ -ตลาดบางคูลดั )
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้ านใหม่จงถนอม-บ้ านใหม่)
ทางหลวงท้ องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (วิทยาลัยฯเตรี ยมอุดมศึกษาฯ บางใหญ่-วัดสวนแก้ ว)
ทางนา้ - ท่าเรื อขนส่งโดยสาร
ด้ านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้ แก่ ข้ าว ไม้ ดอกไม้ ประดับ เช่น ต้ นชวนชม/ลีลาวดี
ไม้ ผล เช่น ทุเรี ยนนนท์ มะม่วงยายกลา่
ชื่อแหล่ งนา้ ที่สาคัญ (แม่น ้า/บึง/คลอง) ได้ แก่
คลองบางกอกน้ อย คลองอ้ อม คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง คลองอุดมมหาสวัสดิ์
โรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้ แก่
1. โรงงานคงคาเมนูแฟคเจอเรอร์ ต.บางใหญ่
2. โรงงานไทยร่มเกล้ า ต.บางใหญ่
3. โรงงานแว่นตาอินเตอร์ โกลด์ หมู่ที่ 9 ตาบลบางเลน
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4. โรงงานย่งกี่ (ผลิตอะไหล่รถยนต์)หมู่ที่ 9 ตาบลบางเลน
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2538 โดยนายสุทศั น์ จุลชาต ซึ่ง
ขณะนันด
้ ารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็ นผู้ที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ ในฐานะอาจารย์ผ้ สู อนมากกว่า 40 ปี อีกทังยั
้ งผู้เป็ นบริ หารและผู้ก่อตังโรงเรี
้
ยนใน
ภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง เช่น โรงเรี ยนมิตรพลพณิชยการ โรงเรี ยนพณิชยการราชดาเนิน เป็ นต้ น
ในปี 2538 เปิ ดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
การขาย มีผ้ เู รี ยนจานวน 47 คน และใช้ อาคารเรี ยนเพียง 1 หลัง ปั จจุบนั มีเนื ้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มี
อาคารรวมทังสิ
้ ้น 6 หลัง แบ่งเป็ นห้ องเรี ยน 21 ห้ อง และห้ องประกอบการเรี ยน 11 ห้ อง
ในปี 2539 วิทยาลัยฯได้ รับอนุญาตให้ ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
ในปี 2541 ได้ รับอนุญาตให้ ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ในปี 2542 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุ รกิจ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
สาขาวิชาการบัญชี ,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2542-2546 ซึ่งนับเป็ นวิทยาลัยฯ
เอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่
เปิ ดทาการสอน
ปี การศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยฯ ได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ.และ
ได้ รับการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ในปี การศึกษา 2548 ทางวิทยาลัยฯ ได้ เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขึ ้นเป็ นปี แรก โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้ มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสม
กับสภาพความต้ องการของสังคมและความถนัดของผู้เรี ยนอยู่เสมอ มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ทางด้ าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็ นสาคัญ
ปี การศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยฯได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยูใ่ นระดับคะแนน
4.20 ผลประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ปี การศึกษา 2551 ทางวิทยาลัยฯ ได้ เพิ่ม หลักสูตรสาขาการท่อ งเที่ย ว ในระดับประกาศนียบัต ร
วิ ช าชี พ ชั น้ สูง (ปวส.) เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กให้ แ ก่ นัก เรี ย นที่ จ บในสาขาภาษาต่ า งประเทศ ในระดับ ชั น้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็ นหลัก โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้ มีสาขาวิชาชีพ
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ที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้ องการของสังคมและความถนัดของผู้เรี ยน มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ทางด้ านภาษาอังกฤษเป็ นสาคัญ
ปี การศึกษา 2553 ทางโรงเรี ยนได้ เปิ ดหลักสูตรอาชีวะศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
(ปวส.) โดยได้ เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ ้นอีก 1 สาขาวิชา
ปี การศึกษา 2554 ปลายภาคเรี ยนที่ 2 ทางวิทยาลัยฯ ได้ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรี ยนวานิชพณิชยการ
เป็ น วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
ปี การศึกษา 2555 ทางวิทยาลัยฯ ได้ รับเกียรติบตั ร ความร่วมมือในการอบรมการใช้ สอื่ การเรี ยนการ
สอน CAI ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปให้ กับชุมชนและสังคม โดยเป็ นศูนย์การอบรม จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
ปี การศึกษา 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา เมื่อ
วันที่ 24,25,27 มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการจานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1. นายพิสทิ ธิ์
พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (ประธาน)
2. นางสาววชิราพร มหาวงศนันท์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (กรรมการ)
3. นายคุณ
เวชวิริยพาณิชย์ (กรรมการ)
4. นางวิภาวรรณ มานุ้ย
ผอ.กลุม่ ส่งเสริ มสถานศึกษาเอกชน (กรรมการและเลขาฯ)
5. นางสุจิตรา
นาคแป้น
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
นอกจากนี ้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ รับการตรวจจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ นคุณ ภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) (สมศ.) เข้ า ดาเนินการประเมิ นในวันอัง คารที่ 28 วัน
พฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดาเนินการประเมิน ดังมีรายนาม ดังนี ้
1. ดร.นัดดา
อังสุโวทัย
ประธานกรรมการผู้ประเมิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ อ่าคาสรง
กรรมการผู้ประเมิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารี วิลาส กิจวิธี
กรรมการและเลขานุการผู้ประเมิน
ปี การศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ สง่ นักเรี ยนนักศึกษา เข้ าคัดเลือก
นักเรี ยน นักศึกษาพระราชทาน ประจาปี การศึกษา 2558 จานวน 2 คน ซึ่งได้ รับการคัดเลือกจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ ได้ รับรางวัลนักเรี ยน นักศึกษาพระราชทาน ได้ แก่
1. นางสาวศุภลักษณ์
ใจสาร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. นางสาวธนพร
ชูจนั ทร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
นักศึกษาระดับชัน้ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2557 ได้
เข้ าสอบคัดเลือกโครงการรั บนักศึกษาเรี ยนดีและประพฤติดีเข้ าศึกษาต่อ หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ประจาปี การศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และได้ ส อบผ่า นการคัด เลือ ก ได้ เ ข้ าศึก ษาต่อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายปาริ นทร์ ฉัตรแก้ ว
ไพศาล
ปี การศึกษา 2559 ทางวิทยาลัย ฯ ได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ซึ่งเป็ นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ ้า เมื่อวันศุกร์ ที่ 26
สิงหาคม 2559 ดังมีรายนามดังนี ้
1. ดร.นัดดา อังสุโวทัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่า
กรรมการและเลขานุการ
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ รับคะแนน 80.84 มีผลประเมินอยูใ่ นระดับดี
ทางวิทยาลัยฯ ได้ เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชัน้ ปวส. เป็ นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
้ ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ โดยเริ่ มใช้ ใน
ระดับชันปวส.1
้
ทางวิทยาลัยฯ ได้ สง่ เสริ มสนับสนุนนักเรี ยนเข้ าคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บปวช. และปวส. ได้ แก่
1. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. นางสาวพัชริ นทร์ วงค์แก้ ว นักศึกษาระดับชัน้ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด
นักเรี ยนได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้ าคัดเลือ กนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อรั บ
รางวัลพระราชทานในระดับภาคที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และได้ รับการ
คัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา 2559 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นักศึกษาระดับชัน้ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2558 ได้
เข้ าสอบคัดเลือกโครงการรั บนักศึกษาเรี ยนดีและประพฤติดีเข้ าศึกษาต่อ หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ประจาปี การศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และได้ ส อบผ่า นการคัด เลือ ก ได้ เ ข้ าศึก ษาต่อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายภูมินทร์ ช่วยรัมภ์
ในปี การศึกษา 2559 สนับสนุนและส่งเสริ มนักเรี ยนเข้ าแข่งขันกีฬาปั นจักสีลตั จานวน 11 คน ได้ แก่
1. นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1
2. นายสยามรัฐ พระรัศมี
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1
3. นายมิตรภาพ โพธิ์เที่ยง
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1
4. นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตงั ้
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1
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5. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1
6. นางสาวสุภาพร สุจริ ตสถิตานนท์ นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1
7. นายดาฮาลัน เปาะดิชามู
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
8. นางสาวมิณนา นามพันธ์
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
9. นายกฤษฎา แจ่มศรี จนั ทร์
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
10. นายสมิธ เทศเซ็น
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
11. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักเรี ย นได้ รั บคัด เลือกให้ เป็ นตัว แทนนักกี ฬ าปั นจักสีล ัตของจัง หวัดนนทบุ รี ในการแข่ง ขัน กี ฬ า
นักเรี ยน นักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 38 ย่าโมเกมส์ ประจาปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2559 ถึง 2
กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีนกั เรี ยนได้ รับรางวัล ดังนี ้
1. นายดาฮาลัน เปาะดิชามู นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้ รับรางวัล
เหรี ยญเงิน จากประเภทการร่ายรา (ชาย)
2. นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1 ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองแดง จากประเภท
การต่อสู้ รุ่น 67 – 71 กก.
นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 45 (รอบคัดเลือกภาค 1) “สระแก้ วเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสระแก้ ว โดยได้ สง่ นักเรี ยนเข้ าร่วมการคัดเลือก ดังนี ้
1. นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตงั ้ นักเรี ยนระดับชันปวช.1
้
ได้ รับรางวัลเกียรติบตั รรรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
รุ่น C ชาย
2. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม นักเรี ยนระดับชันปวช.3
้
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้ รับรางวัล
เกียรติบตั รรองชนะเลิศอันดับหนึง่ รุ่น D หญิง
ในปี การศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจได้ สง่ นักเรี ยน นักศึกษาเข้ าร่ วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายนอก โดยแข่งขันการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิ มพ์ดีดไฟฟ้า
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เกมส์การตัดสินใจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการเสนอขายสินค้ า
รวมทังวิ
้ ชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้ สง่ นักศึกษาเข้ าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก กลุม่ ภาคกลาง ครัง้ ที่ 31
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี มีผ้ เู ข้ า
แข่งขันทังสิ
้ ้น 95 คน ได้ รับรางวัลทังสิ
้ ้น 63 เหรี ยญ ดังนี ้
1. เหรี ยญทอง
37
เหรี ยญ
2. เหรี ยญเงิน
10
เหรี ยญ
3. เหรี ยญทองแดง
16
เหรี ยญ
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4. โครงสร้ างการบริหารของสถานศึกษา

5. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ตามทีต่ ราสารจัดตังของสถานศึ
้
กษากาหนด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
1 นายชยุต จุลชาต
ประธานคณะกรรมการ
4 ปี
2 นายบุญเรื อง ตันยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ปี
3 นายเสรี นุม่ หอม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ปี
4 นายกฤษณ์ คาศิริ
กรรมการ
4 ปี
5 นายกิตติ คาศิริ
กรรมการ
4 ปี
6 นายสิตางศุ์ จุลชาต
ผู้แทนครู/กรรมการ
4 ปี
7 นางสาวมณีรัตน์ ฐิ ติกลุ
ผู้แทนครู/กรรมการ
4 ปี
8 นางสิริกร มหาวงศ์
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
4 ปี
9 นางสาวกาญจนา คาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
4 ปี
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5.2 ผู้รับใบอนุญาต
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งนี ้ตังแต่
้
5.3 ผู้จดั การ
โทรศัพท์
E-mail
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งนี ้ตังแต่
้
5.4 ผู้อานวยการ
โทรศัพท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งนี ้ตังแต่
้

นายชยุต จุลชาต
081-700-2747
chayootwac@gmail.com
ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปี การศึกษา 2559
นายชยุต จุลชาต
081-700-2747
chayootwac@gmail.com
ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปี การศึกษา 2545
นางสาวกาญจนา คาศิริ
087-716-5168
ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
ปี การศึกษา 2559

6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (สารวจ ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน)
สถานภาพ
ครู พิเศษ

มี

ไม่ มี

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ต่ากว่ า
ปริ ญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครู ประจา

จานวน
(คน)

ใบประกอบวิชาชีพ

1

1

-

1

-

-

1

-

-

1
35

1
27

8

1
29

6

-

9

1
26

-

7

-

-

-

-

-

-

7

-

บุคลากรสนับสนุน

11

-

-

-

-

-

-

-

11

รวม

55

29

8

31

6

-

10

34

11

ประเภทบุคลากร

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครู
บุคลากรทาง
การศึกษา
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6.1 จาแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
สถานภาพ
ครู
พิเศษ

มี

ไม่ มี

ปริ ญญา
เอก

ปริ ญญา
โท

ปริ ญญา
ตรี

ต่ากว่ า
ปริ ญญา
ตรี

วุฒิการศึกษา

ครู
ประจา

สาขาวิชา/สาขางาน

จานวน
(คน)

ใบประกอบ
วิชาชีพ

สาขาวิชาการตลาด

3
5

2
4

1
1

3
4

1

-

1
-

2
5

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

4

4

-

4

-

-

-

4

-

สาขาวิชาภาษาต่ างประเทศ

4

2

2

2

2

-

-

4

-

2
4
3
1

1
4
2
1

1
1
-

1
4
3
1

1
-

-

1
4
1
-

1
2
1

-

สาขาวิชาสามัญ

9

7

2

7

2

-

2

7

-

รวม

35

27

8

29

6

-

9

26

-

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่ างประเทศ
ธุริกจ

6.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ าย/แผนกวิชา/งาน
ฝ่ ายวิชาการ
- งานทะเบียนและวัดผล
ฝ่ ายธุรการ
- งานบริ หารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
- งานเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จานวน (คน)
3
2
2
7
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7. จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ปี (10 มิ.ย.)
ชัน้ ปี
1

ระดับ/สาขาวิชา

2

3

รวม

ทวิภาคี

เทียบโอน

ทวิภาคี

เทียบโอน

-

371

-

20

249

-

20

1,064

ปวช.

239

-

-

220

-

17

249

-

20

745

ปวส.

165

-

-

151

-

3

-

-

-

319

- สาขาวิชาการบัญชี

53

-

-

42

-

1

38

-

5

139

- สาขาวิชาการตลาด

58

-

-

72

-

9

74

-

10

223

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.

83

-

-

77

-

6

99

-

1

266

45

-

-

29

-

1

38

-

4

117

239

-

-

220

-

17

249

-

20

745

ปวส. แยกตาม
ประเภทวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี

36

-

-

35

-

-

-

-

-

71

- สาขาวิชาการตลาด

62

-

-

45

-

2

-

-

-

109

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

67

-

-

64

-

1

-

-

-

132

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ
รวมระดับปวส.

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

165

-

-

151

-

3

-

-

-

319

ปกติ

เทียบโอน

-

ปกติ

ทวิภาคี

404

ปกติ

ผู้เรียนรวมทัง้
สถานศึกษา

ปวช. แยกตาม
โปรแกรมวิชา
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8. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
8.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.
ระดับปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับปวส.
รวมทัง้ หมด

ที่
1.

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

33
38
53
26
150

-

2
3
1
2
8

35
41
54
28
158

25
29
34
7
95
245

-

8

25
29
34
7
95
253

รวม

9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
9.1 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีดงั นี ้
ชื่อ-สกุล
รางวัลที่ได้ รับ
หน่ วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวกาญจนา คาศิริ
“ผู้บริ หารดีเด่น” ประจาปี 2559 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(กลุม่ กรุงเทพมหานคร)
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ที่
2.

ชื่อ-สกุล
นายชยุต จุลชาต

รางวัลที่ได้ รับ
“ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

3.

นายสิตางศุ์ จุลชาต

“ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

4.

นางอรทัย ชินนะประภา

“ครูดีเด่น” ประจาปี 2559

5.

นางสาวประชิด ปริ ญญาชัย
ศักดิ์

- “ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

- “ครูเพชรน ้าหนึง่ ” เนื่องในวันครู

แห่งชาติ ประจาปี 2560

6.

นายสุจิต แสงวิโรจนพัฒน์

“ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

7.

นางสาวสุนิษา ทองสุข

“ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (กลุม่
กรุงเทพมหานคร)
- สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
- สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 และเขต 2
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริ หารการศึกษา
เอกชนนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี

15

ที่
8.

ชื่อ-สกุล
นายสุวรรณ แสงดาว

รางวัลที่ได้ รับ
- “ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

- “ครูดีเด่น” ประจาปี การศึกษา

2560

9.

นางธาริ ณี ฟุ้งสาคร

- “ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

- “ครูในดวงใจ” เนื่องในวันครู

แห่งชาติ ประจาปี 2560

10. นายเรื องสันต์ จันมาค้ อ

“ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

11. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล “ครูสอนดีเด่น” เนื่องในวันครู
แห่งชาติ ประจาปี 2560

12. นายกาวิน ฤทธิพร

“ครูผ้ สู อนดีเด่น” ประจาปี 2559

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
- สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (กลุม่ ภาคกลาง)
- สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
- สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 และเขต 2
ร่วมกับสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพบริ หาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
และเขต 2 ร่วมกับสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพบริ หาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี
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ที่
ชื่อ-สกุล
13. นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์

14. นายภัทรุท นามเมือง

15. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน

รางวัลที่ได้ รับ
หน่ วยงานที่มอบรางวัล
- “ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสือ่ การ - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอนระดับประเทศ” ในระดับดี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประจาปี 2559
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
- “ครูในดวงใจ” เนื่องในวันครู
- สานักงานเขตพื ้นที่
แห่งชาติ ประจาปี 2560
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 และเขต 2
ร่วมกับสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพบริ หาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
“ครูดีเด่น” ประจาปี การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
2560
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (กลุม่ ภาคกลาง)
“ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสือ่ การ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอนระดับประเทศ” ในระดับดี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประจาปี 2559
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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ที่
16

ชื่อ-สกุล
นางสาวอุราพร คาสิม

รางวัลที่ได้ รับ
“ครูดีเด่น” ประจาปี การศึกษา
2560

17. นางพชร หมายนาค

“ครูสอนดีเด่น” เนื่องในวันครู
แห่งชาติ ประจาปี 2560

18. นางสาวศริ นณา รักแจ้ ง

“ครูเพชรน ้าหนึง่ ” เนื่องในวันครู
แห่งชาติ ประจาปี 2560

ที่
1.

2.

9.2 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
ชื่อ-สกุล
รางวัลที่ได้ รับ
นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
รางวัลนักเรี ยน นักศึกษา
พระราชทาน ประจาปี 2559
ระดับปวช.
นางสาวพัชริ นทร์ วงค์แก้ ว
รางวัลนักเรี ยน นักศึกษา
พระราชทาน ประจาปี 2559
ระดับปวส.

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (กลุม่ ภาคกลาง)
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
และเขต 2 ร่วมกับสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพบริ หาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
และเขต 2 ร่วมกับสมาคมผู้
ประกอบวิชาชีพบริ หาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่
3.

ชื่อ-สกุล
นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1

4.

นายดาฮาลัน เปาะดิชามู
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

5.

นายสมิธ เทศเซ็น
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

รางวัลที่ได้ รับ
ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
ประเภทการต่อสู้ รุ่น 67 – 71 กก.
กีฬาปั นจักสีลตั

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 38
ย่าโมเกมส์ ประจาปี พ.ศ.
2560 ระหว่างวันที่ 23
มกราคม 2559 ถึง 2
กุมภาพันธ์ 2560
- รางวัลเหรี ยญเงิน ประเภท
- การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
ร่ายรา กีฬาปั นจักสีลตั
นักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่
38 ย่าโมเกมส์ ประจาปี
พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 23
มกราคม 2559 ถึง 2
กุมภาพันธ์ 2560
- รางวัลเหรี ยญเงิน ประเภท
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน
ร่ายรา กีฬาปั นจักสีลตั
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 “ชุมพรระนองเกมส์” จังหวัด
ชุมพร ระหว่างวันที่ 19-25
มีนาคม 2560
- รางวัลเหรี ยญทอง ประเภท
- การแข่งขันปั นจักสีลตั
ร่ายรา กีฬาปั นจักสีลตั
ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศ
- รางวัลเหรี ยญทอง ประเภทต่อสู้
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4
รุ่น 59-63 กก. กีฬาปั นจักสีลตั
ประจาปี พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน
2560 ณ จังหวัด
สมุทรสาคร
รางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่น การแข่งขันกีฬาเยาวชน
C ชาย น ้าหนัก 47-51 กก. กีฬาปั น แห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 “ชุมพรจักสีลตั
ระนองเกมส์” จังหวัดชุมพร
ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม
2560
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ที่
6.

ชื่อ-สกุล
นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตงั ้
นักเรี ยนระดับชันปวช.1
้

7.

นายสยามรัฐ พระรัศมี
นักเรี ยนระดับชันปวช.1
้

8.

นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักเรี ยนระดับชันปวช.3
้
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้ รับ
รางวัลเกียรติบตั รรองชนะเลิศอันดับ
หนึง่ รุ่น C ชาย กีฬาปั นจักสีลตั

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 45 (รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 1) “สระแก้ ว
เกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัดสระแก้ ว
รางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่น การแข่งขันปั นจักสีลตั
39-43 กก. กีฬาปั นจักสีลตั
ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน
2560 ณ จังหวัด
สมุทรสาคร
- รางวัลเกียรติบตั รรองชนะเลิศ
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
อันดับหนึง่ รุ่น D หญิง กีฬาปั นจัก ครัง้ ที่ 45 (รอบคัดเลือก
สีลตั
ตัวแทนภาค 1) “สระแก้ ว
เกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัดสระแก้ ว
- รางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทต่อสู้
- การแข่งขันปั นจักสีลตั
รุ่น 63-67 กก. กีฬาปั นจักสีลตั
ยุวชน เยาวชน ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
2560 ระหว่างวันที่ 2-8
เมษายน 2560 ณ
จังหวัดสมุทรสาคร
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ที่
9.

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิรินภาพร สดุดี
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1

รางวัลที่ได้ รับ
เกียรติบตั รเหรี ยญทอง

10. นางสาวเพ็ญนภา ชาวเกวียน
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1

เกียรติบตั รเหรี ยญทอง

11. นางสาวนริ ศรา ลาแพงดี
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1

เกียรติบตั รเหรี ยญทอง

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม
ครัง้ ที่ 31 ชิงถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี การศึกษา 2559
(รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ดาเนิน
การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม
ครัง้ ที่ 31 ชิงถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี การศึกษา 2559
(รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ดาเนิน
การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม
ครัง้ ที่ 31 ชิงถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี การศึกษา 2559
(รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ดาเนิน
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ที่
ชื่อ-สกุล
12. นางสาวอรุณรัตน์ ขจรพรรณ
พงศ์ นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1

รางวัลที่ได้ รับ
เกียรติบตั รเหรี ยญทอง

13. นางสาวอภิญญา สมรุด
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.1

เกียรติบตั รเหรี ยญทอง

14. นางสาวศิริวรรณ งามภักดี
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี

เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม
ครัง้ ที่ 31 ชิงถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี การศึกษา 2559
(รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ดาเนิน
การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม
ครัง้ ที่ 31 ชิงถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี การศึกษา 2559
(รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ดาเนิน
ผลงาน “คลีนไลต์ แก้ วมังกร
และใบเตย” การประกวด
สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม สือ่
การเรี ยนการสอน ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา กลุม่
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 31
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู
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ที่
ชื่อ-สกุล
15. นางสาวธันย์ชนก อุณหพิพฒ
ั
นพงศ์
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้ รับ
เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

16. นางสาววรรณเฉลิม ปี่ แสงเงิน
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี

เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
ผลงาน “คลีนไลต์ แก้ วมังกร
และใบเตย” การประกวด
สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม สือ่
การเรี ยนการสอน ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา กลุม่
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 31
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู
ผลงาน “คลีนไลต์ แก้ วมังกร
และใบเตย” การประกวด
สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม สือ่
การเรี ยนการสอน ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา กลุม่
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 31
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู

23

ที่
ชื่อ-สกุล
17. นางสาวชัญญา ศรี ดี
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

รางวัลที่ได้ รับ
เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

18. นางสาวประทุมวรรณ บุญชู
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

19. นายวรเมธ ตังปั
้ ญญาไว
นักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

หน่ วยงานที่มอบรางวัล
ผลงาน “สบู่ ส ครั บ กาแฟ”
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัต กรรม สื่อ การเรี ย นการ
สอน ในการแข่ ง ขัน ทัก ษะ
วิ ช าชี พ นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา กลุ่ ม
กรุ งเทพมหานคร ครั ง้ ที่ 31
ณ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
หมู่บ้านครู
ผลงาน “สบู่ ส ครั บ กาแฟ”
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัต กรรม สื่อ การเรี ย นการ
สอน ในการแข่ ง ขัน ทัก ษะ
วิ ช าชี พ นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา กลุ่ ม
กรุ งเทพมหานคร ครั ง้ ที่ 31
ณ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
หมู่บ้านครู
ผลงาน “สบู่ ส ครั บ กาแฟ”
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัต กรรม สื่อ การเรี ย นการ
สอน ในการแข่ ง ขัน ทัก ษะ
วิ ช าชี พ นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา กลุ่ ม
กรุ งเทพมหานคร ครั ง้ ที่ 31
ณ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
หมู่บ้านครู
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ผลการแข่ งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ประจาปี การศึกษา 2559
ทางวิทยาลัย ฯ ส่งนักศึกษาเข้ าแข่งขันทักษะวิชาชี พภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครัง้ ที่ 31 วันที่
6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี มีผ้ เู ข้ าแข่งขันทังสิ
้ ้น
95 คน ได้ รับรางวัลทังสิ
้ ้น 63 เหรี ยญ ดังนี ้
1. เหรี ยญทอง
37
เหรี ยญ
2. เหรี ยญเงิน
10
เหรี ยญ
3. เหรี ยญทองแดง
16
เหรี ยญ
ตารางแยกจานวนเหรียญที่ได้ ในแต่ ละสายวิชา ได้ ดังนี ้
จานวนผู้เข้ าแข่งขัน/
ลาดับ
สาขาวิชา
ประกวด
1
สายวิชาการบัญชี
6
2
สายวิชาการตลาด
13
3
สายวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจและ
71
ทักษะวิชาชีพ
4
สายวิชาภาษาต่างประเทศและ
5
ทักษะชีวิต
รวมทังสิ
้ ้น
95

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

3
4
28

1
3
5

0
0
15

4
7
48

2

1

1

4

37

10

16

63

เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุท ธ์ ในการพัฒ นา
สถานศึกษา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้ แบ่งงานออกเป็ น 6
ด้ าน คือ
1. งานด้ านการบริ หารจัดการ
2. งานด้ านวิชาการ
3. งานด้ านกิจการนักศึกษา
4. งานด้ านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5. งานด้ านธุรการและบุคลากร
6. งานด้ านประชาสัมพันธ์
7. งานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา

25

โดยในงานแต่ละด้ านจะกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ผลสาเร็ จที่คาดหวัง และโครงการ/กิจกรรม/
งาน ซึง่ เป็ นส่วนที่สนับสนุนในงานแต่ละด้ าน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. งานด้ านการบริหารจัดการ
1. บริ หารจัดการภายในสถานศึกษาให้ เป็ นระบบและมีมาตรฐานมากขึ ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็ นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ ้น
2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ ในการจัดการบริ หารทรัพยากรทางการเรี ยนการสอน การทากิจกรรม/
โครงการ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ อย่างพอเพียง
3. ส่งเสริ มให้ สถานศึกษาได้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ทางด้ านวิชาการและวัฒนธรรมประเพณี โดย
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก
4. แก้ ไขปั ญหาผู้เรี ยนที่มีอัตราการลาออกกลางคันและผู้เรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยน ให้ มีจานวน
น้ อยลง
ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในงานด้ านบริ หารจัดการ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. บริ ห ารจั ด การภายใน - ตั ง้ กลุ่ ม คณะท างานเพื่ อ ท า - ครู บุ ค ล า กร ทา งก า ร - งานเชิ ดชูเกี ยรติผ้ บ
ู ริ หาร
สถานศึ ก ษาให้ เป็ น
แผน SWOT ในการบริ ห าร
ศึ ก ษ า ร้ อ ยล ะ 20 ไ ด้ ครู และบุคลากรทางการ
ระบบและมีมาตรฐาน
จัดการสถานศึกษา โดยนามา
ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ร่ ว ม ศึกษา
มากขึ น้ เพื่ อ พั ฒ นา
วิเคราะห์ สรุ ปผล หาแนวทาง
ประกวด คัดเลือก แข่งขัน - โครงการพัฒนาบุคลากร
สถานศึ ก ษาให้ เป็ นที่
ในการแก้ ไขปั ญ หาโดยจัดท า
ในหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จ น
ยอมรั บจากผู้ปกครอง
เป็ นแผนพัฒนาฯ
ได้ รั บ รางวัล ทัง้ ในระดับ
ชุม ชนและสัง คมมาก - จัด การประชุ ม วางแผนการ
จังหวัด ภาคและประเทศ
ยิ่งขึ ้น
ดาเนินงานของคณะกรรมการ - ผู้เ รี ย น ในทุ ก สาขาวิ ช า
บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื่ อ
ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ได้
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ
ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ร่ ว ม
- จัดประชุมแจ้ ง การใช้ แผนการ
ประกวด คัดเลือก แข่งขัน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพฯ ให้ แก่ ค รู
ในหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จ น
บุค ลากรและผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ได้ รั บ รางวัล ทัง้ ในระดับ
ทราบถึง แผนดังกล่า ว เพื่อ ให้
จังหวัด ภาคและประเทศ
เ กิ ด ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น - ผู้ ปกครอง ชุ ม ชนและ
รูปธรรม
สั ง ค ม ร อ บ ๆ บ ริ เ ว ณ
- แต่ ง ตัง้ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ เ พิ่ ม เติ ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ ก า ร
ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ยอมรั บ และมี ค วามพึ ง
พรบ.เอกชนและเป็ นไปตาม
พ อ ใ จ ผ ล ก า ร จั ด
ข้ อเสนอแนะของ สมศ.
การศึกษาในระดับดีขึ ้นไป
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2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อ ใช้ ในการจัดการบริหาร
ทรัพยากรทางการเรี ยน
การสอน การทา
กิจกรรม/โครงการ
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ได้ อย่าง
พอเพียง

กลยุทธ์
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค รู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
ผู้เ รี ย น ได้ ส่ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม
ประกวด คัด เลือ ก แข่ง ขัน ใน
หน่วยงานอื่นๆ ให้ มากขึ ้น เพื่อ
เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจ
รวมทังชื
้ ่อเสียงให้ แก่สถาบัน
พัฒ นาบุค ลากรและปรั บ ปรุ ง
ระบบการทางานของฝ่ ายต่างๆ
ภายในสถานศึกษา ให้ เป็ นไป
ตามวงจรคุณภาพ (P D C A)
เพื่อให้ พร้ อ มต่อการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณ ภาพการศึก ษา
จากภายนอก
จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามกรอบวิสยั ทัศน์
และน าผลการประเมิ น มา
ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น
ยุท ธศาสตร์ ข องสถานศึ ก ษา
โดยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องทางการศึกษา
น าผลการประเมิ น มาพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานในปี
การศึกษาถัดไป
คณะกรรมการบริ ห ารร่ ว มกั น
วาง น โยบ ายแ ล ะแผ นงา น
ร่ วมกับคณะครูและบุคลากรใน
การทาโครงการ/กิจ กรรม โดย
กาหนดแผนงานตามเกณฑ์การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา โดยให้ ครอบคลุมต่อ
การบริหารจัดการในทุก ๆ ด้ าน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ในระดับดี
ขึ ้นไป ร้ อยละ 100
- สถานศึก ษาได้ รั บรางวัล
แ ล ะ ก า ร ย ก ย่ อ ง จ า ก
หน่ ว ยงานภายนอกเป็ น
ประจาทุกปี

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- สถ า นศึ ก ษา ส าม า ร ถ - โครงการ/กิจกรรม/งาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ ตรงตามหลักสูตร และ
มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์
- ผู้ เรี ยนมี ก ารพั ฒ นาผล
การเรี ยนที่ สูง กว่า เกณฑ์
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป

ในปี การศึกษา 2559
จานวน 58 โครงการ/
กิจกรรม/งาน รวม
งบประมาณทังสิ
้ ้น
1,717,00 บาท
แบ่งเป็ นรายได้ ตา่ งๆ
ดังนี ้
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3. ส่งเสริมให้ สถานศึกษา ได้ เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ทางด้ านวิชาการ
และวัฒนธรรม
ประเพณี โดยร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก
-

-

กลยุทธ์
ก าหนดให้ ก ลุ่ม งานวางแผนฯ
เป็ นผู้จดั สรรงบประมาณในการ
ดาเนินการในแต่ละปี การศึกษา
โดยพิจ ารณาจากงบประมาณ
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนขอ ง
รั ฐ บาล งบประมาณของทาง
สถานศึกษา ความจ าเป็ นหรื อ
คว าม ส าคั ญ ขอ งง า นนั ้น ๆ
รวมถึ ง ความต้ อ งการของครู
บุคลากรและผู้เรี ยนเป็ นหลัก
จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ ้น โดย
ต้ องสอดคล้ องกับแนวทางและ
วิธีการในการประชาสัมพันธ์
จั ด ท าแผนงานด้ า นวิ ช าการ
และกิจการนักศึกษา ที่มีความ
ร่ ว มมื อ กั บ ท าง ผู้ ป ก คร อ ง
ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก โดยใช้ สถานศึกษา
เป็ นศูนย์ ใ นการให้ บ ริ การทาง
การศึกษา
ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
ผู้เรี ยนทุกคน ได้ ฝึกอบรม และ
เรี ยนรู้ทางด้ านวิชาการวิชาชี พ
และศิล ปะที่ ห ลากหลายมาก
ขึ ้น เพื่อนามาเผยแพร่ตอ่ ไป
ประสานงานและขอความ
ร่ วมมือ กับผู้นาชุมชน และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในชุมชนให้ เป็ น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่ชุมชน
ใกล้ เ คี ย งโดยใช้ สถานศึ ก ษา
เป็ นศูนย์กลาง

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ส อ บ
ข้ อสอบมาตรฐานและ
ข้ อ สอบ V-Net และมี
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศ
ผู้เรี ยนมีผลการศึกษาจบ
ผ่า นตามเกณฑ์ ร้ อยละ
80 ขึน้ ไป และเข้ า ศึก ษา
ต่อหรื อทางานได้
ผู้เ รี ย นทุก คนมี คุณ ธรรม
จริยธรรมที่ดี
จานวนผู้เรี ยนมีจ านวนที่
สู ง ขึ น้ ทุ ก ปี อย่ า งน้ อย
ร้ อยละ 20 ต่อปี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
-รายได้ จากเงินอุดหนุน
ทางรัฐบาล จานวน
760,000 บาท
-รายได้ ที่เก็บค่าใช้ จ่าย
จากนั ก เรี ย น จ านวน
298,000 บาท
- รายได้ จากทาง
วิทยาลัยฯ จานวน
659,000 บาท

สถานศึ ก ษาได้ รั บ การ
ยอมรั บ จากชุ ม ชนและ
หน่ ว ยงานต่า งๆ ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของ
ชุมชน
- ครู บุคลากรและผู้เรี ยน
ได้ รับการยกย่องและ
ได้ รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในด้ าน
วิชาการและศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
ปี การศึกษาละ ไม่น้อย
กว่า 3 รางวัล

- งานบริ ก ารด้ า นวิช าการ

-

-

-

-

-

-

วิ ช าชี พ สู่ ชุ ม ชนภายใน
สถานศึกษา
งานบริ การด้ า นวิช าการ
วิช าชี พสู่ชุมชนภายนอก
สถานศึกษา
กิ จ กรรมแห่ เ ที ย นจ าน า
พรรษา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
โครงการวานิชนิทรรศ
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
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4. แก้ ไขปั ญหาผู้เรี ยนที่มี อัตราการลาออก
กลางคันและผู้เรี ยนที่มี
ปั ญหาทางการเรี ยน ให้
มีจานวนน้ อยลง
-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ส่ง เสริ ม สนับ สนุน ผู้เ รี ย นที่ มี
ความสามารถทางด้ านวิชาการ
และศิลป วัฒนธรรมประเพณี
ใ ห้ ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก ใ น ท า ง ที่
เหมาะสม ส่ ง เข้ าประกวด
แข่งขันหรื อ แสดงตามสถานที่
ต่าง ๆ สามารถสร้ างชื่ อ เสียง
ให้ แก่สถานศึกษาได้
สร้ างภาพลักษณ์ ส ถานศึกษา
ให้ เป็ นที่ ร้ ู จั ก แก่ บุ ค คลและ
หน่วยงานภายนอก ด้ วยการทา
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและ
การบริ การวิ ช าการวิ ช าชี พ
ให้ แก่ ชุม ชน สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกให้ มากขึ ้น
หาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา - ผู้เรี ยนมีอัตราการลาออก - งานส่งเสริ มผู้เรี ยนด้ า น
ของผู้เรี ยนโดยจัดทาแผน
กลางคั น ลดลงต่ า กว่ า ผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
บริหารความเสี่ยงภายใน
ร้ อยละ 20 จากจ านวน - งานส่งเสริมความ
สถานศึกษาให้ ครบทุกฝ่ าย
ผู้เรี ยนทังหมด
้
สามารถดีเด่นของผู้เรี ยน
สารวจข้ อ มูล จ านวนผู้เ รี ย นที่ - ผู้เรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู
- กิ จ กรรมบริ ห ารความ
ประสบปั ญหาทางด้ า นการ
กว่าเกณฑ์การจบ
เสี่ยงภายในวิทยาลัยฯ
เรี ย นแ ล ะส า เ หตุ ข อ ง ก า ร
การศึกษา มากกว่า
ลาออกกลางคัน เพื่อ นาข้ อมูล
ร้ อยละ 60
มาวิ เ คราะห์ สรุ ป หาสาเหตุ
เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
ต่อไป
ให้ ครู ป ระจ าชัน้ และครู ผ้ สู อน
สรุ ป ปั ญ หาของผู้เ รี ย นที่ มี ผ ล
ต่อ ผลการเรี ยนแล้ วแจ้ งข้ อ มูล
แก่ผ้ ูเกี่ยวข้ อ ง เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหา
พิจารณาในการจัดหา
ทุนการศึกษาให้ แก่ผ้ เู รี ยน
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กลยุทธ์
รวมทังสวั
้ สดิการต่าง ๆ ที่
ผู้เรี ยนควรจะได้ รับอย่าง
เหมาะสม
สร้ างเสริ มความรั กและความ
ผูกพันของครู บุคลากรผู้เรี ยน
ทุ ก คนในสถานศึ ก ษา ให้ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ ้น
สามารถช่วยเหลือพึง่ พาในงาน
ต่างๆ ด้ วยกันได้ รวมทัง้ มีความ
รักในองค์กรที่มากขึ ้นด้ วย
จัดโครงการ/กิจกรรม หรื อสร้ าง
งานที่สามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์ ให้ ครูในแต่ละ
สายวิชาได้ ทากิจกรรมกับครู
และผู้เรี ยนที่อยู่คนละสายวิชา
กันมากขึ ้น
จัดสอนเพิม่ เติมหรื อสอนพิเศษ
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนที่สนใจ โดยให้ ครู
และผู้เรี ยนที่สนใจที่จะเผยแพร่
ความรู้เป็ นผู้สอน
จัดโครงการเยี่ ยมบ้ านผู้เรี ยนที่
มีปัญหาทางด้ านการเรี ยน โดย
เน้ นกั บ ผู้ เรี ยนที่ มี ปั ญหาแต่
สามารถที่ จ ะแก้ ไขปรั บปรุ งได้
เป็ นสาคัญ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน

2. งานด้ านวิชาการ
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน หน่วยงานและ
สังคมภายนอก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ ้น
2. สนับสนุนครูผ้ สู อนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรี ยน ได้ พฒ
ั นาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาชีพของตนเองให้ สงู ขึ ้น
3. ส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ ค รู แ ละบุ คลากรทางการศึกษาและผู้เรี ย น ได้ จัดท านวัตกรรม งานวิจัย
สิง่ ประดิษฐ์ ให้ มากขึ ้น เพื่อนาไปเผยแพร่ และส่งเข้ าประกวดตามหน่วยงานภายนอกให้ ได้ รับรางวัลที่สงู ขึ ้น
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4. ปรับปรุงระบบการดาเนินงานภายในฝ่ ายวิชาการ ให้ เป็ นไปตามวงจรคุณภาพ (P D C A) ให้ เกิดการ
พัฒนาทางด้ านวิช าการให้ สูง ขึน้ สามารถผ่านเกณฑ์ ประเมิ นมาตรฐานคุณ ภาพการศึก ษาทังภายในและ
้
ภายนอกได้
5. พัฒนาวิธีการในการจัดการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษา ให้ ผ้ เู รี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น และ
ครูผ้ สู อนมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
6. ส่งเสริ ม ผู้เรี ย น ให้ ไ ด้ อ อกไปแข่งขัน ทางวิช าการวิ ชาชี พจากภายนอกให้ ม ากขึน้ เพื่อ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
7. ส่งเสริ ม สนับสนุน และหาแนวทางให้ ผ้ เู รี ยนได้ จัดกิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
8. จัดระบบการติดตามตรวจสอบผู้เรี ยนที่จบการศึกษาและได้ งานทาภายใน 1 ปี ให้ มีจานวนที่สงู ขึ ้น
และเชื่อถือได้
9. แก้ ไขและปรั บปรุ งตัวบ่งชี ท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน (สอศ.)และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
ตารางที่ 2 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในงานด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. พัฒนาหลักสูตรของ
- สถานศึกษาจัดทางานวิจยั ใน - ได้ หลักสูตรสถานศึกษาที่ - งานหลั ก สู ต รภายใน
สถานศึกษาให้ มีความ
เรื่ องความต้ องการผู้จบ
สนองความต้ อ งการของ
สถานศึกษา
สอดคล้ องกับความ
หลักสูตร ไปประกอบอาชีพใน
หน่วยงานภายนอก สถาน
ต้ องการของชุมชน
ตาแหน่งงานใด ร่วมกับสถาน
ประกอ บก าร ที่ จ ะรั บ
หน่วยงานและสังคม
ประกอบการและหน่วยงาน
ผู้เรี ยนเข้ าประกอบอาชี พ
ภายนอก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ภายนอก
ครบทุกสาขาวิชาชีพ
มีโอกาสในการ
- เชิญผู้แทนชุมชน อบต.
- สถานประกอบการมีความ
ประกอบอาชีพเพิม่ มาก
เทศบาล สถานประกอบการ
พึงพอใจในหลัก สูตรของ
ขึ ้น
เข้ าร่วมจัดทาหลักสูตรของ
สถานศึ ก ษา มากกว่ า
สถานศึกษา
ร้ อยละ 80
- เชิ ญ สถานประกอบการเข้ า
ร่ วมสัมมนาความต้ องการด้ าน
แรงงานของสถานประกอบการ
2. สนับสนุนครูผ้ สู อนและ - สถานศึกษาฝึ กอบรมครู ผ้ สู อน - ครูผ้ สู อนได้ ผลการ
- งานพัฒ นาครู บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ มี ความรู้ และทักษะในด้ า น
ประเมินผู้สอนโดย
และผู้ เรี ยนทางด้ าน
และผู้เรี ยน ได้ พฒ
ั นา
วิ ช าชี พ ของตนเอง ตรงตาม
นักเรี ยนเพิม่ สูงขึ ้นทุกคน
วิชาการและวิชาชีพ
ความรู้และทักษะที่
สาขาวิช าชี พที่ สอนทัง้ ภายใน
- งานนิเทศการสอน
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เกี่ยวข้ องกับสาขา
วิชาชีพของตนเองให้
สูงขึ ้น

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
และภายนอก
- บุคลากรทางการศึก ษา มี
- สถานศึกษาฝึ กอบรมบุคลากร
ผลการประเมินการทางาน
ทางการศึกษาให้ มีทกั ษะตาม
ประจาปี มีคะแนนที่สงู ขึ ้น
หน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ทุกคน
แต่ละบุคคลทังภายในและ
้
- ผู้เรี ยนทุกคนมีผลการ
ภายนอก
เรี ยนในหมวดทักษะ
- สถานศึกษาฝึ กอบรมผู้เรี ยนใน
วิชาชีพ และวิชาชีพเฉพาะ
ด้ านการพัฒนาความรู้และ
มีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น จน
ทักษะทางวิชาชีพของตนเอง
สามารถผ่านเกณฑ์ที่
ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรี ยนทัง้
กาหนดได้
ภายในและภายนอก
- ครู ผ้ สู อนทุก คนได้ รั บการ
- จัดให้ มีการนิเ ทศการสอนของ
ผลการประเมินนิเทศการ
ครูผ้ สู อน ทุกภาคเรี ยน
สอนอยู่ในระดับดีขึ ้นไป

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
- สถานศึกษาแต่งตัง้
ครูและบุคลากรทางการ
คณะกรรมการจัดประกวด
ศึกษาและผู้เรี ยน ได้
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
จัดทานวัตกรรม
สร้ างสรรค์ งานวิจยั ของครู
งานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และผู้เรี ยน
ให้ มากขึ ้น เพื่อนาไป
- คณะกรรมการที่ได้ รับการ
เผยแพร่ และส่งเข้ า
แต่งตังจั
้ ดหาวิทยากรที่มี
ประกวดตามหน่วยงาน
ความรู้ทางด้ านการสร้ าง
ภายนอกให้ ได้ รับรางวัล
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
ที่สงู ขึ ้น
สร้ างสรรค์ งานวิจยั ของครู
และผู้เรี ยนเพื่อให้ ครูสามารถ
สร้ างนวัตกรรมและงานวิจยั ได้
อย่างถูกต้ องและมีคณ
ุ ภาพ
- จัดประกวดนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
งานวิจยั ของครู และผู้เรี ยน

- ครูผ้ สู อนต้ องจัดทา

งานวิจยั ปี ละ 1 เรื่ อง
- ครูและผู้เรี ยนทุกคนได้ รับ
การอบรมการสร้ าง
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานสร้ างสรรค์ และ
งานวิจยั สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงาน
ภายนอกได้ มากกว่า
ร้ อยละ 80
- สนับสนุนให้ ครูและผู้เรี ยน
ทุกคนได้ จดั ทาผลงาน
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานสร้ างสรรค์ และ
งานวิจยั เพื่อส่งเข้ าร่วม
ประกวดกับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- กิจกรรม Com Camp
- กิจกรรม English
Camp
- กิจกรรม Maketting
Camp
- กิจกรรมวันคริ สมาสต์
- โครงการส่งเสริ มรักการ
อ่านและการใช้
ห้ องสมุด
- โครงการวานิชนิทรรศ
- งานบริ การด้ านวิชาการ
วิชาชีพสูช่ มชนทัง้
ภายในและภายนอก
- งานส่ ง เสริ ม นวัต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั บ
ของครูและผู้เรี ยน
- โครงการทั ก ษะความ
เป็ นเลิศทางวิชาชีพ
- งานส่ ง เสริ ม นวัต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย
และโครงงานของครู
- งานส่งเสริ มนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานของ
นักเรี ยน
- งานเผยแพร่ ผลงานครู
และนักศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น

32
ยุทธศาสตร์
-
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4. ปรับปรุงระบบการ
ดาเนินงานภายในฝ่ าย
วิชาการ ให้ เป็ นไปตาม
วงจรคุณภาพ (P D C
A) ให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้ านวิชาการให้
สูงขึ ้น สามารถผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาทังภายใน
้
และภายนอกได้

-

-

-

กลยุทธ์
ภายในวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการที่ได้ รับการ
แต่งตังคั
้ ดเลือกผลงานที่ได้ รับ
รางวัลภายใน และส่งผลงาน
เข้ าร่วมประกวดนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
งานวิจยั ของครู และผู้เรี ยน
แข่งขันภายนอกทังระดั
้ บ
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนครู และ
ผู้เรี ยนในด้ านเวลาและให้
ผลตอบแทนหรื อทุนการวิจยั
เพื่อให้ ครูและผู้เรี ยนได้ มีเวลา
และโอกาสในการสร้ าง
นวัตกรรมและงานวิจยั ให้ มาก
ขึ ้นและมีคณ
ุ ภาพ
สรุปผลการดาเนินงาน เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ ไข
จัดประชุมบุคลากรภายใน
ฝ่ ายเพื่อวางแผนการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อสอบถาม
ปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา
ติดตาม ตรวจสอบเพื่อ
สอบถามความคืบหน้ า และ
ปั ญหาของการปฏิบตั งิ าน
ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้ บริการทางด้ านวิชาการแก่
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
รวมทังผู
้ ้ ปกครองและ
หน่วยงานภายนอก ให้ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ ้น

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ภายนอกทังระดั
้ บจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
อย่าน้ อยปี การศึกษาละ
10 ชิ ้น ขึ ้นไป
- ครู ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการ
ส่งผลงานเข้ าประกวดหรื อ
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ ้น
ไป อย่างน้ อยปี การศึกษา
ละ 3 ชิ ้น
- ผู้ เ รี ยนได้ รั บ รางวั ล จาก
การส่งผลงานเข้ าประกวด
ห รื อ แ ข่ ง ขั น ใ น ร ะ ดั บ
จังหวัดขึ ้นไป อย่างน้ อ ย
ปี การศึกษาละ 3 ชิ ้น

- ค ว ร มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานการบริหารและ
ภายในฝ่ ายอย่ า งน้ อย
ธรรมาภิบาลของ
ภาคเรี ยนละ 2 ครัง้ และ
สถานศึกษา
บันทึกรายงานการประชุม - งานบริหารจัดการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายในฝ่ ายวิชาการ
- ได้ รั บ การประเมิ น ความ
พึงพอใจจากครู บุคลากร
ผู้ปกครอง ผู้เรี ยน และผู้ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยมีผล
การประเมิ น โดยเฉลี่ ย
3.51 – 5.00 ร้ อยละ 70
ขึ ้นไป
- บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้ รับการฝึ กอบรมด้ าน
การบริ การและให้ ความรู้
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5. พั ฒ นาวิ ธี ก ารในการ จั ด การเรี ยนการสอน
ภายในสถานศึกษา ให้
ผู้เ รี ยนมี ผลการเรี ย นที่
สูง ขึน้ และครู ผ้ ูส อนมี
คุณภาพมากขึ ้น

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
จัดฝึ กอบรมบุคลากรด้ านการ
ด้ านจรรยาบรรณ ร้ อยละ
บริ การและให้ ความรู้ ด้ าน
100
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัด ท าแบบประเมิน ความพึ ง
พอใจการให้ บ ริ ก ารของฝ่ าย
วิชาการ ทังด้
้ านบุคลากร ด้ าน
การให้ บริ ก าร ด้ านอ านวย
ความสะดวกเรื่ องเอกสาร และ
ด้ านอื่นๆ
วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ านภายในฝ่ ายวิชาการ
สรุ ป ผลด้ า นการปฏิ บัติ ง าน
ภายในฝ่ าย พร้ อมเสนอแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ พัฒ นา
ระบบการท างานให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้
ต่อไป
จัดหาครูที่มีความรู้
- ครูผ้ สู อนทุกคนได้ รับการ
ความสามารถทางด้ าน
ฝึ กอบรมในด้ านการ
วิชาการ ให้ เป็ นผู้รับผิดชอบใน
จัดการเรี ยนสอนอย่าง
การคิดค้ นข้ อมูลทางวิชาการ
หลากหลาย หรื อ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรี ยนให้ มี
สร้ างกิจกรรมการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น หรื อ
การสอนให้ น่าสนใจ และ
กิจกรรมทางวิชาการในด้ าน
การให้ ความรู้ด้าน
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้ านการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เรี ยน
ร้ อยละ 100
คัดเลือกครูที่มีความรู้
- ครู ผ้ สู อนทุก คนได้ รั บการ
ความสามารถทางด้ าน
พัฒ นาการจั ด การเรี ย น
วิชาการ ที่มีคะแนนสูงตาม
การสอนให้ หลากหลาย มี
เกณฑ์จากคะแนนประเมินการ
กิจกรรมที่น่าสนใจ
สอนของครู โดยผู้เรี ยน เป็ น
- ผู้เ รี ย นมี ค วามต้ อ งการที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดทา
จะเข้ าเรี ยนทุกวิช าและมี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มผู้เรี ยน
ผลการเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์
ด้ านผลสัมฤทธิ์ โดย
มากกว่าร้ อยละ 70
ประสานงานกับฝ่ ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานพัฒนาครูและ

บุคลากรทางด้ าน
วิชาการและวิชาชีพ
- งานส่งเสริ มผู้เรี ยนด้ าน
ผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
- งานส่ ง เสริ ม นวัต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย
และโครงงานของครู
- งานส่งเสริ มนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานของ
นักเรี ยน
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กลยุทธ์
สถานศึกษาแต่งตัง้
คณะกรรมการสาหรับตรวจ
ติดตามผลการจัดการเรี ยน
การสอนของครูผ้ สู อนในด้ าน
ต่างๆ เช่น การเข้ าสอนตรง
เวลา การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
กับวิชาที่สอน การควบคุมชัน้
เรี ยนให้ อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมกับการเรี ยน
การสอน
สถานศึกษาฝึ กอบรมครูผ้ สู อน
ในด้ านการจัด การเรี ยนสอน
อย่ า งหลากหลาย หรื อ การ
สร้ างกิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนให้ น่าสนใจ และการให้
ความ รู้ ด้ า นจ ร รยา บรร ณ
วิชาชีพ
ให้ ครู ผ้ ู สอนในสายวิ ช าจั ด
ชัว่ โมงสอนเสริ มให้ แก่ผ้ เู รี ยนที่
มี ผ ลการเรี ย นต่ า กว่า เกณฑ์
ในแต่ละวิชา โดยประสานงาน
กั บ ฝ่ ายวิ ช าการในการจั ด
ตารางสอนเสริม
ฝ่ ายวิชาการจัดชัว่ โมงปรับ
พื ้นฐานให้ แก่ผ้ เู รี ยนใน
ระดับชันปวช.1
้
ในช่วงเดือน
เมษายน – พฤษภาคม
สถานศึกษามอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบตังแต่
้ ครูที่ปรึกษา
ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ จัดทา
แบบสอบถามสาหรับผู้เรี ยนที่
มีปัญหาทางการเรี ยน หรื อที่

-

-

-

-

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาจัดทา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม
ผู้เรี ยนด้ านผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ ้น เช่น กิจกรรมสอน
เสริมผู้เรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ ในแต่
ละวิชา โดยต้ องพัฒนาผล
การเรี ยนของผู้เรี ยน ให้
ได้ รับเกรดเฉลี่ยสะสม
ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชัน้
ผู้เรี ยนระดับปวช,1 ที่
ได้ รับการเรี ยนปรับ
พื ้นฐานในช่วงปิ ดภาค
เรี ยนเดือน เมษายน –
พฤษภาคม มีการปรับตัว
ในการเรี ยนได้ ดีขึ ้น
ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้ านของ
ผู้เรี ยนทุกระดับชันที
้ ่มี
ปั ญหาในด้ านต่าง ๆ
อย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 2
ครัง้
จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรี ยนอย่างน้ อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้

โครงการ/กิจกรรม/งาน
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6. ส่งเสริมผู้เรี ยน ให้ ได้
ออกไปแข่งขันทาง
วิชาการวิชาชีพจาก
ภายนอกให้ มากขึ ้น
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็ นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
จะมาลาออกกลางคัน เพื่อ
นามาสรุปผลและประชุมกับ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
เพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหา
- สถานศึกษามอบหมายให้ ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและครูที่
ปรึกษา จัดทาโครงการเยี่ยม
บ้ านของผู้เรี ยนที่ปัญหา
สถานศึกษาจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรี ยน นักศึกษา
เพื่อรับฟั งนโยบายในการ
จัดการเรี ยนการสอน ปั ญหา
ของผู้เรี ยน และรับทราบ
ผลการเรี ยนของผู้เรี ยน
- ผู้รั บ ผิด ชอบโครงการ/งาน มี - ผู้เ รี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม - โครงการทั ก ษะความ
หน้ าที่ ส่ง ผู้เ รี ย นเข้ า ร่ ว มการ
และสนั บ สนุ น ด้ า นเวลา
เป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าชี พ
แข่ง ขัน ทางวิ ช าการ วิช าชี พ
ด้ านยานพาหนะ และ
ภายใน/ภายนอก
ภายนอก
เงินทุนจากสถานศึกษาใน - งานส่งเสริ มผู้เ รี ยนเข้ า
- สถานศึกษาส่งเสริ ม และ
การเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
แข่ ง ขั น กั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุนด้ านเวลา ด้ าน
ทางวิช าการและวิช าชี พ
ภายนอก
ยานพาหนะ และเงินทุนใน
ภายนอก
- งานเผยแพร่ ผลงานครู
การส่งผู้เรี ยนเข้ าร่วมการ
- ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล จาก
และนักศึกษาที่มี
แข่งขันทางวิชาการและ
การเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
ผลงานดีเด่น
วิชาชีพจากภายนอกทุกครัง้
ทางวิช าการและวิช าชี พ
สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลการ
ภายนอก ทัง้ ระดับจังหวัด
เข้ าร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม
ระดับภาค และระดับชาติ
ต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
เพิม่ มากขึ ้น
ในเว็บ ไซต์ วิ ท ยาลัย ฯ อย่ า ง - สถานศึกษาได้ นาข้ อมูล
สม่าเสมอและเป็ นปั จจุบนั
ของผู้เรี ยนที่ได้ รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์วทิ ยาลัยฯ อย่าง
สม่าเสมอและเป็ น
ปั จจุบนั
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กลยุทธ์

7. ส่งเสริ ม สนับสนุน และ หาแนวทางให้ ผ้ เู รี ยนได้
จั ด กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร วิ ช า ชี พ แ ก่
ชุม ชนครบตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายนอก
-

8. จั ด ระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบผู้เ รี ย นที่ จ บ
การศึ ก ษาและได้ ง าน
ท าภายใน 1 ปี ให้ มี
จ า น ว นที่ สู ง ขึ น้ แ ล ะ เชื่อถือได้

-

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
- สถานศึกษาได้ นาข้ อมูล
ของผู้เรี ยนที่ได้ รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา ติด
ประชาสัมพันธ์หน้ า
วิทยาลัยฯ อย่าง
สม่าเสมอ
สถานศึกษาแต่งตัง้
- แต่ ล ะสายวิ ช าสามารถ - งานบริ การด้ านวิชาการ
คณะกรรมการเพื่อติดตาม
จัดทาโครงการที่ ให้ บริ การ
และวิ ช าชี พสู่ ชุ ม ช น
ตรวจสอบการจัดทาโครงการที่
วิ ช าการและวิ ช าชี พ กั บ
ภายในสถานศึกษา
ให้ บริการวิชาการและวิชาชีพ
ชุ ม ช น ต ร ง ต า ม ส า ข า - งานบริการด้ านวิชาการ
กับชุมชน ซึ่งต้ องมีบคุ ลากรใน
วิ ช าชี พ ทั ง้ ภายในและ
และวิ ช าชี พสู่ ชุ ม ช น
ฝ่ ายวิชาการเข้ าร่วมเป็ น
ภายนอก ปี ละ 2 ครัง้
ภายนอกสถานศึกษา
คณะกรรมการด้ วย
- แต่ละสายวิชาต้ องมีการ
สถานศึกษาจัดทาสัญญา
จัดทาสัญญาความ
ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อจะได้ จดั
ภายนอกตรงตามสาขา
กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ครบทุกสายวิชา
วิชาชีพแก่ชมุ ชนให้ ครบทุก
อย่างน้ อย 2-3 หน่วยงาน
สายวิชา และครบตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
แต่งตังผู
้ ้ ดูแลระบบฐานข้ อมูล - รวบรวมข้ อมูลผู้จบ
- กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ/
ศิษย์เก่า เพื่อให้ จดั เก็บข้ อมูลผู้
การศึกษาและได้ งานทา
วานิชสัมพันธ์
จบการศึกษาได้ อย่างละเอียด
ภายใน 1 ปี ครบถ้ วน
- งานติดตามผู้เรี ยนที่ จบ
และมีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
ทุกปี และบันทึกใน
การศึกษา
จัดทาฐานข้ อมูลศิษย์เก่าที่เก็บ
ฐานข้ อมูลศิษย์เก่า
ข้ อมูลอย่างละเอียด โดย
- รวบรวมข้ อมูลผู้จบ
สามารถกรอกข้ อมูลบน
การศึกษาและได้ งานทา
เว็บไซต์วทิ ยาลัยฯ ได้
ภายใน 1 ปี ไม่ต่ากว่า
สร้ างกลุม่ ใน Facebook
ร้ อยละ 90 ของผู้จบ
เพื่อให้ ศษิ ย์เก่าได้ เข้ ามากรอก
การศึกษาในปี นนๆ
ั้
ข้ อมูลการมีงานทา
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9. แก้ ไขและปรับปรุงตัว
บ่งชี ้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(สอศ.)และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
(สมศ.)

-

-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
จัด เก็ บ ข้ อ มูล ผู้จ บการศึก ษา
ในวัน งานวานิ ช สัม พันธ์ และ
วันที่มารับใบรบ.
จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ - ตัวบ่งชี ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่
การศึ ก ษาในกรณี ไม่ ผ่ า น
มีผลตังแต่
้ ระดับพอใช้
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษารอบ
ต้ องปรับปรุง ต้ อง
ที่ 3 ส่งให้ แก่ต้นสังกัด
ปรับปรุงเร่งด่วน ได้ รับการ
แต่งตังคณะกรรมการ
้
ประเมินคุณภาพ
ดาเนินงาน เพื่อแก้ ไขตัวบ่งชี ้ที่
การศึกษาซ ้า และมีผล
ไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินที่ผา่ นเกณฑ์
ประชุม วางแผนการ
ทุกตัวบ่งชี ้
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โดยแบ่งคณะทางานออกเป็ น
ชุดๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหา
ดาเนินการตามแผนฯ
วิเคราะห์ สรุปผล เพื่อแก้ ไข
ปั ญหา และให้ ทางต้ นสังกัด
เข้ ามาประเมินซ ้า

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานติดตามผู้จบ

การศึกษาภายใน 1 ปี
- งานบริ การด้ านวิชาการ
และวิ ช าชี พสู่ ชุ ม ช น
ภายในสถานศึกษา
- งานบริ การด้ านวิชาการ

และวิ ช าชี พสู่ ชุ ม ช น
ภายนอกสถานศึกษา
- งานส่ ง เสริ ม นวัต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย
และโครงงานของครู
- งานส่งเสริ มนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานของ
นักเรี ยน
- งานส่งเสริ มผู้เรี ย นด้ าน
ผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น

3. งานด้ านกิจการนักศึกษา

1. ผู้เรี ยนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ มีความตระหนัก
ถึงความเป็ นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข รู้ จักการใช้ สิทธิ และเสรี ภาพของตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ มีจิ ตสาธารณะ รู้ จักการบาเพ็ญประโยชน์และเสียสละเพื่อ ส่วนรวมเป็ นผู้ที่มี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ และคุณธรรม
3. เสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนมี ความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และ
ร่วมกันรักษาไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย
4. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. หาแนวทางในการรั ก ษาความปลอดภัย และป้ องกั น เหตุ ร้ ายต่ า งๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
6. ผู้เรี ยนได้ รับการส่งเสริ มให้ มีสขุ ภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและความเสีย่ งทางด้ านสังคม
ตารางที่ 3 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในด้ านพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
1. ผู้ เรี ยนทุ ก คนมี ค วาม - จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ
จงรั ก ภัก ดี แ ละเทิ ด ทู น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อ
ในสถาบัน ชาติ ศาสนา เทิดพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จ
และพระมหากษัตริ ย์ มี พระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จ
ความตระหนักถึงความ พระบรมราชินีนาถ
เป็ นประชาธิปไตย โดย - ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ให้ ผ้ เู รี ยนได้
มีพ ระมหากษั ตริ ย์ เ ป็ น ตระหนักถึงคาว่าประชาธิปไตย โดย
ประมุข รู้ จักการใช้ สิทธิ มีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข รู้จกั
และเสรี ภาพของตนเอง การใช้ สทิ ธิ เสรี ภาพของตนเองอย่าง
ตามหลักประชาธิปไตย
ถูกต้ อง เช่น การเลือกหัวหน้ าห้ อง
การเลือกหัวหน้ าเวร หัวหน้ ากลุ่ม
เป็ นต้ น
- ส่งเสริมให้ ครูผ้ สู อนได้ สอดแทรก
ความรู้ด้านประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพระประมุข
ในการเรี ยนการสอนของทุกรายวิชา
2. ส่ง เสริ ม ผู้เ รี ย นให้ มี จิ ต - จัดกิจกรรมและงบประมาณด้ าน
สาธารณะ รู้ จัก การ การบาเพ็ญประโยชน์และให้ ฝ่าย
บ าเพ็ญ ประโยชน์ แ ละ กิจการนักศึกษาเป็ นผู้รับผิดชอบ
เสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมถึงให้ แต่ละสายวิชาเป็ นผู้สง่
เป็ นผู้ที่มีระเบียบวินัย มี ผู้เรี ยนออกไปบาเพ็ญประโยชน์ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบ และ ชุมชนตามเกณฑ์ที่ทาง สมศ.
กาหนด
คุณธรรม
- จัดทาบันทึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
สถานที่ที่ได้ ออกไปบาเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น วัด สวนสาธารณะ
เป็ นต้ นส่งเสริ ม ผู้เรี ยนที่กระทา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
- ผู้เรี ยนมีความตระหนักและ - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
แสดงออกถึงความเป็ น
- กิจกรรมส่งเสริ มประชา
ประชาธิปไตยโดยมี
ธิปไตยในสถานศึกษา
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
รู้จกั การใช้ สทิ ธิและเสรี ภาพ
ของตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
พอใช้ ขึ ้นไป มากกว่า
ร้ อยละ 75 ของผู้เรี ยน
ทังหมด
้
- ผู้เรี ยนทุกคนมีความ
จงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ด้ วย
การแสดงออกที่แสดงให้
เห็นได้ อย่างชัดเจน
- ผู้เรี ยนในแต่ละสาขาได้
ออกไปบาเพ็ญประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
จานวนผู้เรี ยนทังหมดใน
้
สาขานันๆ
้
- ผู้เรี ยนที่ออกไปบาเพ็ญ
ประโยชน์ต้องมีจานวน
ชัว่ โมงไม่น้อยกว่า 20
ชัว่ โมง/คน/ปี
- ผู้เรี ยนที่มีพฤติกรรมในกลุม่
เสี่ยงมีอตั ราการกระทา
ความผิดลดลงเมื่อเทียบปี

- กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่สงั คม
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิ จ กรรมวั น แห่ เ ที ย น
จานาพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ ครู
- งานส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
สภานักเรี ยน
- ชมรมอาสาพัฒนา
สังคม
- งานคัดเลือกนักเรี ยน
นักศึกษาพระราชทาน
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-

-

3. เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปั ญญาไทย และร่วมกัน
รักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปั ญญาไทย
-

4. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความรู้ ความเข้ าใจ ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นาไปใช้ ให้ เกิด

-

-

กลยุทธ์
ความดี ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับ
การยกย่องจากครู ผู้เรี ยนและบุคคล
ต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
สถานศึกษา
ครูผ้ สู อนมีการสอดแทรกคุณธรรม
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ในทุกรายวิชา เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ เป็ นผู้ที่มีระเบียบวินยั มี
ความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์
และมีจิตสาธารณะ
จัดทาคูม่ ือนักเรี ยนและนักศึกษา มี
กฎระเบียบที่ชดั เจน
จัดกิจกรรมปลูกฝั งให้ ความรู้ ใน
เรื่ องระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ
อดทน มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมี
จิตสาธารณะ ทังในและนอก
้
ห้ องเรี ยน
สนับสนุนงานด้ านศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้ สถานศึกษาเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน
จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของไทย โดยให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้ วย
ส่งเสริ มผู้เรี ยนที่มีความสามารถ
ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ ได้
แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์
สนับสนุนผู้เรี ยนให้ เข้ าแข่งขัน
ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมจาก
ภายนอก เช่น สวดสรภัญญะ
มารยาทไทย เป็ นต้ น
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่
ผู้เรี ยนทุกคน
ครูผ้ สู อนสอดแทรกความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงใน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ต่อปี
- ผู้ก ระท าความดี ได้ รั บ การ
ยกย่ อ งและมี จ านวนเพิ่ ม
สูงขึ ้น

- ผู้เรี ยนมีความตระหนักและ
ร่วมกันอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย และร่วมกันรักษาไว้ ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปั ญญาไทย ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90
- ผู้เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมกับ
ทางสถานศึกษา ในด้ าน
การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีของไทย ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันแห่เทียน
จานาพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ ครู
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมให้ แก่ผ้ เู รี ยน
- งานส่งเสริมความ
สามารถพิเศษดีเด่นของ
ผู้เรี ยน

- ผู้เรี ยนมีความรู้ ความ
เข้ าใจ ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ครอบครัวและสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

5. หาแนวทางในการรักษา ความปลอ ดภั ย และ
ป้ องกั น เหตุร้ ายต่ า งๆ
ทังภายในและภายนอก
้
สถานศึกษา
-

6. ผู้เรี ยนได้ รับการส่งเสริ ม ให้ มีสุข ภาพที่ ดี ปลอด
จากสารเสพติ ด และ
ความเสี่ ย ง ทาง ด้ าน
สังคม
-

-

-

-

กลยุทธ์
ชัว่ โมงสอน ทุกรายวิชา
จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้และ
เกิดทักษะ เพื่อนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ
จัด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
ผู้เรี ยน โดยกาหนดความเสี่ยงและ
แนวทางในการป้ องกั น ปั ญ หาใน
ด้ านต่างๆ
ประสานงาน ขอความร่ วมมือ และ
เจ้ า หน้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดูแ ล
ผู้เรี ยน เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ
เพื่อ ป้องกันเหตุทะเลาะวิว าทและ
มัว่ สุมของผู้เรี ยน
จัดครูฝ่ายปกครอง ครูเวร ดูแล
ผู้เรี ยนทังในและนอกสถานศึ
้
กษา
ในช่วงเวลาเช้ า พักกลางวันและหลัง
เลิกเรี ยน
ประสานงานกับฝ่ ายบริการ
การศึกษา ดูแลด้ านอาคารสถานที่
ที่ที่เป็ นจุดเสี่ยงกับผู้เรี ยน ให้ ทาการ
ซ่อมแซม ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้ านยา
เสพติด การตังครรภ์
้
ก่อนวัย การมัว่
สุมก่อความเดือดร้ อนราคาญ เล่น
การพนัน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาให้ แก่
ผู้เรี ยน
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความ
เสี่ยงในแต่ละด้ าน เพื่อดูแลผู้เรี ยน
ได้ อย่างทัว่ ถึง
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรี ยนใน
และสารเสพติด รวมทังกิ
้ จกรรมกีฬา
และนันทนาการให้ แก่ผ้ เู รี ยน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครอบครัวและสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าร้ อยละ 75 ของ
ผู้เรี ยนทังหมด
้

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- ครู บุคลากรและผู้เรี ยนทุก
คน มี ค วามปลอดภั ย ใน
ชี วิต และทรั พย์ สิน ร้ อยละ
100
- สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความ
ไว้ วางใจจากผู้ ปกครอง
ผู้เรี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ว่ า มี ค วามปลอดภั ย และ
ป้องกันเหตุได้ เป็ นอย่างดี
- ผู้เรี ยนมีพฤติกรรมความ
เสี่ยงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบสถิตปิ ี ตอ่ ปี
- ผู้เรี ยนมีพฤติกรรมความ
เสี่ยงทุกด้ านลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบสถิติ
ปี ตอ่ ปี
- สถานศึกษาได้ รับความ
ไว้ วางใจจากผู้ปกครอง
ผู้เรี ยนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ว่ามีความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุได้ เป็ นอย่างดี

- งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ภายในสถานศึกษา

- กิจกรรมตรวจสาร
เสพติด
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
ภายใน
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายนอก
- ชมรมนันทนาการ
- ชมรมถ่ายภาพ
- ชมรมอาสาพัฒนา
สังคม
- งานบริหาร ความเสี่ยง
ภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่สงั คม
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กลยุทธ์
- ติดตาม สอดส่องผู้เรี ยนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงและประสานงานกับ
ทางผู้ปกครองอย่างใกล้ ชิด
- วิเคราะห์ ประเมินผลและสรุปผล
การดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปี ตอ่ ไป

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน

4. งานด้ านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
1. ปรับปรุง อาคารเรี ยนและสถานที่ในบริ เวณสถานศึกษาให้ มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ เหมาะ
แก่การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในทุกระดับชัน้
2. พัฒนางานด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ปรับภูมิทศั น์ในบริ เวณสถานศึกษา ให้ มีความร่มรื่ น เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ มีที่สาหรับพักผ่อน หย่อนใจ เพิ่มมากขึ ้น
3. จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้ งานได้ และมีความเพียงพอพร้ อมในการ
ใช้ งานอยูเ่ สมอ
4. จัดหาและแบ่งงานให้ แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
ตารางที่ 4 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในด้ านอาคารและสถานที่
ยุทธศาสตร์
1. ปรับปรุง อาคารเรี ยน
และสถานที่ในบริเวณ
สถานศึกษาให้ มีความ
สะอาด ปลอดภัย
เพื่อให้ เหมาะแก่การ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในทุก
ระดับชัน้

-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
จัดทาแผนเพื่อปรับปรุง และ
- ครู บุคลากรและผู้เรี ยน
ซ่อมแซมอาคารเรี ยน และสถานที่
ภายในวิทยาลัยฯ มีความ
และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ มีความพร้ อม
ปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ
ใช้ งาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ต่าง ๆ มากกว่าร้ อยละ 95
เหมาะสมแก่การเรี ยนรู้
- ครูและผู้เรี ยน มีความพึง
ผู้รับผิดชอบต้ องมีการตรวจสอบ
พอใจในอาคารเรี ยนและ
สภาพอาคาร สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์
สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ
ทุกอย่างในทุก ๆ วัน เพื่อป้องกันการ ว่ามีความสะอาดปลอดภัย
เกิดอุบตั เิ หตุและแจ้ งให้ ผ้ รู ับผิดชอบ
เหมาะแก่การเรี ยนรู้ ใน
เข้ ามาดูแลสถานที่ให้ พร้ อมสาหรับ
ระดับพอใช้ ขึ ้นไป ไม่น้อย
การใช้ งานได้ ตลอดเวลา
กว่า ร้ อยละ 75
กาหนดระเบียบการแจ้ งปั ญหาของ
อาคาร สถานที่และวัสดุอปุ กรณ์ทกุ
ชนิดให้ ครู บุคลากรและผู้เรี ยนทุก
คนได้ รับทราบอย่างชัดเจน และทุก

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
และปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ในสถานศึกษา
- งานอาคารสถานที่
- งานซ่อมบารุงรักษา
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กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
คนสามารถแจ้ งให้ ฝ่ายบริการทราบ
ได้ โดยตรง
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ป้องกันหรื อ
ระงับเหตุจากอุบตั ภิ ยั ต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายกับครูและผู้เรี ยน
อย่างเพียงพอ
- ส่งเสริ มให้ ความรู้การป้องกัน
อุบตั ภิ ยั โดยหน่วยงานภายนอก
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนและครูเป็ นประจาทุกปี
2. พัฒนางานด้ านการ
- จัดทาแผนการอนุรักษ์ และปรั บปรุง
- ครูและผู้เรี ยน มีความ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
สิง่ แวดล้ อมภายในสถานศึกษา
พึงพอใจด้ านการ
ปรับภูมทิ ศั น์ในบริเวณ
อย่างเป็ นระบบ
อนุรักษ์ และการปรับปรุง
สถานศึกษาให้ มีความ - สารวจและออกแบบการจัดตกแต่ง
ภูมทิ ศั น์ ในระดับดีขึ ้นไป
ร่มรื่ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มี ภูมทิ ศั น์ให้ ดสู วยงามอยู่เสมอ
ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 70
ที่สาหรับพักผ่อน หย่อน - ผู้รับผิดชอบต้ องมีการตรวจสอบ
ใจ เพิม่ มากขึ ้น
และแจ้ งให้ ผ้ รู ับผิดชอบเข้ ามาดูแล
สถานที่ให้ พร้ อมสาหรับการใช้ งาน
ได้ ตลอดเวลา
- จัดตกแต่งบริ เวณอาคารเรี ยน และ
สถานที่ภายในบริเวณสถานศึกษา
ให้ มีความสวยงาม ร่มรื่ น รวมทัง้
จัดหาสถานที่ที่นงั่ พักผ่อนให้ มากขึ ้น
- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ให้ ครูและผู้เรี ยนทุกคนได้ มีจิตสานึก
ด้ านการอนุรักษ์และปฏิบตั ติ าม
- ปรับปรุงสถานที่ ให้ มีความสวยงาม
อยู่เสมอ
- จัดทาแบบสารวจความต้ องการวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ ในการเรี ยนการ
สอน ทังของครู
้
และผู้เรี ยน
- วางแผนในการจัดหาหรื อซ่อมแซม
ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อม ใช้ งาน ได้
ตลอดเวลา

โครงการ/กิจกรรม/งาน

-

งานรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม
และปรับปรุงภูมทิ ศั น์

43
ยุทธศาสตร์
-

-

3. จัดหาและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ให้ พร้ อมใช้ งาน
และมีอ ย่างเพียงพอใน
การจั ด การเรี ยนการ
สอน
4. จัดหาและแบ่งงาน
ให้ แก่คนงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการทางาน
-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้รับผิดชอบต้ องมีการตรวจสอบ
และแจ้ งให้ ผ้ รู ับผิดชอบเข้ ามาดูแล
วัสดุอปุ กรณ์ให้ พร้ อมสาหรับการใช้
งานได้ ตลอดเวลา
จัดหาและซ่อมแซมวัสดุอปุ กรณ์
ของครูและผู้เรี ยนให้ มีความเพียงพอ
พร้ อมในการใช้ งานอยู่เสมอ
จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจใน - ครู และผู้ เรี ยน มี ค วาม
การใช้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ จากครู และ พึงพอใจ ในวัสดุอปุ กรณ์ให้
ผู้เ รี ย น และสรุ ป ผลความพึง พอใจ พร้ อมใช้ ง านและมี อ ย่ า ง
และความต้ อ งการเพื่ อ ท าแผนใน เพียงพอ ในระดับพอใช้ ขึน้
การแก้ ไขปั ญหาต่อไป
ไป ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
จัดทาโครงสร้ างการบริหารงาน
- ครูและผู้เรี ยน มีความ
ภายในฝ่ าย โดยกาหนดบทบาท
พึงพอใจ ในการบริการ
หน้ าที่และงานที่ ต้องทาอย่างชัดเจน
อานวยความสะดวก ความ
กาหนดแผนการบริหารงานและคน
สะอาดของสถานที่ให้
ให้ เหมาะสม โดยคานึงถึงความ
พร้ อมใช้ งาน ในระดับดีขึ ้น
เหมาะสมและการแบ่งงานที่เป็ น
ไป ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ธรรม
จัดหาหรื อทดแทนด้ านแรงงานได้
อย่างรวดเร็ว และแก้ ไขปั ญหาได้
ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
มีการตรวจสอบการทางานในทุก
ขันตอนและมี
้
ความพร้ อมในการ
แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ว

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานพัสดุอปุ กรณ์
- งานซ่อมบารุงรักษา

- งานบริหารจัดการ
ภายในฝ่ ายบริการ
การศึกษา

5. งานด้ านธุรการและบุคลากร
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้ อมูลของบุคลากรและงานเอกสารต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
2. จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ ตรงตามสาขาวิชาชีพ หรื อตามความถนัด ได้ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่ออัตราส่วนที่ทางกระทรวงฯ ได้ กาหนดไว้ รวมถึงสรรหาและจัดสรรงานของเจ้ าหน้ าที่ให้ ได้
ทางานตรงตามความสามารถของตนเอง
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3. พัฒนาระบบการทางานภายในฝ่ ายธุ รการ ในด้ านการเงิน เอกสารและด้ านบุคลากรให้ มีความ
เที่ยงตรง ถูกต้ องและใช้ เวลาในดาเนินงานให้ น้อยลง เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาติดต่องานให้ มาก
ขึ ้น
ตารางที่ 5 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในด้ านธุรการและบุคลากร
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บ
ฐานข้ อมูลของ
บุคลากรและงาน
เอกสารต่างๆ อย่าง
เป็ นระบบ

-

-

-

กลยุทธ์
พัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล ทาง
สารสนเทศของงานธุรการให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
พัฒ นาบุ ค ลากรภายในงาน
ธุร การให้ มี ค วามรู้ และความ
เข้ าใจในระบบการจั ด เก็ บ
ข้ อ มูล ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ม าตรฐาน
มากขึ ้น
จัด หาสถานที่ แ ละอุป กรณ์ ที่
ช่วยในการจัดเก็บและรวบรวม
ข้ อมู ล ให้ สามารถค้ นหาได้
อย่างถูกต้ อง รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น
คัดเลือกครูที่จบการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาชีพที่ต้องการให้
เ ข้ า ม า ส อ น ผู้ เ รี ย น ต า ม
สาขาวิชาต่าง ๆ
ส่ง เสริ มให้ ค รู ได้ รับ การอบรม
ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอนเพิ่ ม
มากขึ ้น

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
- การค้ นหาข้ อมู ล พื น้ ฐานของ - งานสารสนเทศภายใน
สถานศึ ก ษาในด้ านต่ า งๆ มี องค์กร
ความรวดเร็ ว ถูก ต้ อ ง สามารถ - งานธุรการ
ตรวจสอบได้
- บุค ลากรภายในสถานศึก ษา มี
ความพึง พอใจในการให้ บ ริ การ
ของฝ่ ายธุร การ ด้ า นการสื บค้ น
ข้ อ มูล พื น้ ฐานของสถานศึก ษา
มากกว่าร้ อยละ 80

2. จัดหาครูและ
- ครู ส อนตรงตามสาขาวิ ช าชี พ
บุคลากรทางการ
หรื อตามความถนั ด ในแต่ ล ะ
ศึกษา ได้ ตรงตาม
สาขาวิชาชีพ ร้ อยละ 100
สาขาวิชาชีพ หรื อ
- อั ต ราส่ ว นขอ งครู ต่ อ ผู้ เรี ยน
ตามความถนัดได้
ทัง้ หมดและอัตราส่วนของครู ใน
อย่างเหมาะสมและ
ส า ข า วิ ช า ต่ อ นั ก เ รี ย น ใ น
เพียงพอต่ออัตราส่วน
สาขาวิ ช า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ท าง
ที่ทางกระทรวงฯ ได้
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
กาหนดไว้ รวมถึงสรร
หาและจัดสรรงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ให้ ได้
ทางานตรงตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
3. พัฒนาระบบการ
- ปรั บปรุ ง การให้ บริ การแก่ - ผู้เข้ ามาติดต่อ งานธุรการ มีควา
ทางานภายในฝ่ าย
บุคคลที่เข้ ามาติดต่อให้ มีความ มึ ง พอใจในการให้ การบริ ก าร
ธุรการ ในด้ านการ
สุภาพ รวดเร็ ว และสร้ างความ มากกว่าร้ อยละ 80

- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบริหารงานบุคคล

- งานบริ หารงานภายใน
ฝ่ ายธุรการ
- งานรั บ -ส่ ง เอกสารทั ง้
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กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
บริการ การเงิน
ประทับใจให้ แก่ผ้ รู ับบริการ
- ผู้เรี ยนมีอตั ราการจ่าย
เอกสารและด้ าน
- ปรับปรุงการรับส่งเอกสาร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
บุคลากรให้ มีความ
ข้ อมูลทังทางจดหมายและสื
้
่ออิ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตรงตามเวลา
เที่ยงตรง ถูกต้ องและ เล็กทรอนิกทังภายในและ
้
ที่กาหนดมากขึ ้น อย่างน้ อย
ใช้ เวลาในดาเนินงาน
ภายนอกสถานศึกษา ให้ มี
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป
ให้ น้อยลง เพื่อสร้ าง
ความรวดเร็วทันต่อการ
- ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องในระบบการรั บ
ความน่าเชื่อถือให้ แก่
ปฏิบตั งิ าน
จ่ายเงิน จากฝ่ ายธุรการ มีความ
ผู้ที่เข้ ามาติดต่องาน - พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
พึงพอใจในระบบการรับจ่ายเงิน
ให้ มากขึ ้น
ด้ านธุรการการเงิน โดยเฉพาะ
ที่ ร วดเร็ ว และถู ก ต้ อง ตรงต่ อ
ด้ านการจัดเก็บเงิน
เวลามากขึน้ อย่ างน้ อ ยร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
80
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของผู้เรี ยน - ครู บุคลากรและผู้เรี ยน รวมถึงผู้
ให้ สามารถจัดเก็บได้ อย่าง
มาติดต่องานฝ่ ายธุรการ มีความ
รวดเร็วและถูกต้ องมากขึ ้น
พึง พอใจในการบริ ก ารที่ สุภ าพ
รวดเร็ ว และประทับใจ มากกว่า
ร้ อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ภายในและภายนอก
- งานสารสนเทศภายใน
องค์กร
- งานธุรการการเงิน
- งานการบัญชี

6. งานด้ านการประชาสัมพันธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ปู กครอง ครู และนักเรี ยนที่เข้ ามาติดต่องานภายในฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ได้ รับความสะดวกสบาย รวดเร็ วและความประทับใจมากขึ ้น
2. ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้ าหน้ าที่และผู้เรี ยน ได้ มีสว่ นร่ วมในการทาการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ มากขึ ้น
ตารางที่ 6 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในงานด้ านการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. พัฒนาและปรับปรุงการ - จัดทาแผนพัฒนางานฝ่ าย
- ผู้ปกครอง ครูและนักเรี ยนที่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาสัมพันธ์ โดยแต่งตังคณะ
้
เข้ ามาติดต่อ ได้ รับความ
ผู้ปกครอง ครูและ
กรรมการฯ ให้ รับผิดชอบในการ
สะดวกสบาย รวดเร็ วและ
นักเรี ยนที่เข้ ามาติดต่อ
คิดวางแผนในการพัฒนา
เกิดความประทับใจ มี
ได้ รับความสะดวกสบาย - พัฒนาและปรับปรุงห้ อง
มากกว่าร้ อยละ 80
รวดเร็วและเกิดความ
ประชาสัมพันธ์ให้ มีความสะอาด - นักเรี ยนที่เข้ ามาศึกษาต่อมี
ประทับใจมากขึ ้น
สวยงามเหมาะสมกับการ
จานวนที่สงู ขึ ้นมากกว่า
ต้ อนรับผู้ปกครอง ครูและ
ร้ อยละ 20 ต่อปี การศึกษา
นักเรี ยนที่เข้ ามาติดต่องาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานประชาสัมพันธ์
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2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้ าหน้ าที่และผู้เรี ยน ได้
มีสว่ นร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ ้น

-

-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ภายในฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- ระบบการจัดเก็ บข้ อ มูล ของ
พัฒนาการจัดเก็บข้ อมูลของงาน นักเรี ยนที่มาสมัครและมอบ
ประชาสัม พัน ธ์ ใ นทุก ๆด้ า นให้ ตัว เป็ นระบบสารสนเทศ ที่
เป็ นแบบสาสนเทศ และนาข้ อมูล ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ไ ด้ ง่ า ย
ที่ จัดเก็ บมาวิเคราะห์ จัด ทาเป็ น ถูกต้ องและรวดเร็ว
สถิ ติ เพื่ อ น ามาข้ อ มูล มาใช้ ใน - ผู้ปกครองและนักเรี ยน
การพัฒนาการทางานต่อไป
รวมทังผู
้ ้ ที่เข้ ามาติดต่อ
พัฒ นาและปรั บ ปรุ งการให้ ก าร ภายในสถานศึกษา รู้จกั
บริ การแก่ผ้ เู ข้ ามาติดต่อ ให้ ดูน่า วิทยาลัยฯ จากการ
ประทับใจมากยิ่งขึ ้น
ประชาสัมพันธ์ที่มากขึ ้น
ลดขันตอนในการด
้
าเนินงานที่
เกี่ยวกับการรับสมัครให้ น้อยลง
โดยใช้ เทคโนโลยีเข้ ามา
ช่วยเหลือให้ มากขึ ้น
หาแนวทางหรื อวิธีการในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ แก่ผ้ ปู กครอง
นักเรี ยน สถานศึกษาและ
ประชาชนที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายใน
การรับเข้ ามาศึกษาต่อใน
สถานศึกษา ให้ มีวธิ ีการที่
หลากหลายมากขึ ้น
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ง า น ฝ่ า ย - ครู บุคลากรทางการศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ ม เจ้ าหน้ าที่ รวมทังผู
้ ้ เรี ยนทุก
และสนับสนุนให้ ทุกคนได้ มีส่วน คน รับทราบและเข้ าใจใน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์
แนวทางทางการศึกษาต่อ
จัดทาประชาสัมพันธ์ผ้ เู รี ยนที่
และขันตอนระเบี
้
ยบของการ
ได้ รับรางวัลและมีผลงานดีเด่น
รับสมัครได้ เป็ นอย่างดี
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่
- ครู บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก
เจ้ าหน้ าที่ รวมทังผู
้ ้ เรี ยนทุก
สนับสนุนให้ ครูและบุคลากร
คนได้ มีส่วนร่วมในการ
ผู้เรี ยนทุกคน ได้ มีสว่ นร่วมรับ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
สมัครผู้เรี ยนที่เข้ าเรี ยนใหม่
นักเรี ยนของทางวิทยาลัยฯ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้
- ผู้เรี ยนของสถานศึกษาที่มี
เข้ าถึงชุมชนในกลุ่มเป้าหมายให้
ผลงานดีเด่น ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั
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กลยุทธ์
มากขึ ้น ด้ วยการทาโครงการ/
กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นด้ าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนหรื อการ
ให้ การบริการแก่ชมุ ชนให้ มากขึ ้น

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ของผู้ปกครองและชุมชน จน
ได้ รับการกล่าวถึงในวงกว้ าง
มากยิ่งขึ ้นและเป็ นที่ยอมรับ
จากผู้คนโดยทัว่ ไป

โครงการ/กิจกรรม/งาน

7. งานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทาการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพฯ
2. พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 7 แสดงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และผลสาเร็ จที่คาดหวัง ในงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการจัดทาการ
ติดตามและการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพฯ

2. พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณแบบ
มุง่ เน้ นผลงาน

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
- วิเคราะห์และประสานงานการ
- สถานศึ ก ษามี ผ ลงานที่ ไ ม่ - งานการประกันคุณภาพ
จัดทาแผนให้ สอดคล้ องกับ
ผ่านเกณฑ์ การประเมินรอบ การศึกษา
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 ที่มีคณ
ุ ภาพและปริ มาณ
สานักงานคณะกรรมการบริหาร
ที่ สูง ขึ น้ สามารถผ่ า นการ
การศึกษาเอกชน สานักงานเขต
รับรองคุณภาพการศึกษาทัง้
พื ้นที่การศึกษา และ
ภายในและภายนอกได้ ใน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป
ประเมินผลและรายงานผล
โครงการ / กิจกรรมตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
- จัดทาข้ อสรุปผลการตรวจสอบ
- สถานศึ ก ษามี ผ ลงานที่ ไ ม่ - งานการประกันคุณภาพ
ติดตาม พร้ อมทังเสนอข้
้
อปั ญหา
ผ่ า นเ กณ ฑ์ ก ารปร ะเมิ น การศึกษา
ที่อาจทาให้ การดาเนินงานไม่
ร อ บ 3 ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้
ปริ ม าณที่ สู ง ขึ น้ สามารถ
สถานศึกษาเร่งแก้ ปัญหาได้ ทนั
ผ่ า นการรั บ รอ งคุ ณ ภ าพ
สถานการณ์
การศึ ก ษาทั ง้ ภายในและ
- ติด ตาม รวบรวมข้ อ มูล สรุ ป ผล ภายนอกได้ ในระดับดีขึ ้นไป
และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
รายงานผลเป็ นรายงานประเมิน
ตนเอง
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3. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
กาหนดแผนงานตามเกณฑ์ การ
ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา ให้
ครอบคลุมต่อ การบริ หารจัดการ
ในทุก ๆ ด้ าน
จัดทาแผนงบประมาณความ
พร้ อมด้ านทรัพยากรอื่น ๆ ได้ แก่
งบประมาณ สิง่ อานวยความ
สะดวก
จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการในแต่ละปี การศึกษา
โดยพิจารณาจากงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนของรัฐบาล งบประมาณ
ของทางสถานศึกษา ความจาเป็ น
หรื อความสาคัญของงานนัน้ ๆ
รวมถึงความต้ องการของครู
บุคลากรและผู้เรี ยนเป็ นหลัก
วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณในแต่ละปี โดย
พิจารณาถึงความจาเป็ นและ
สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทังการพั
้
ฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนด้ วย
สรุ ปผลและน ามาปรั บปรุ งแก้ ไ ข
ในปี การศึกษาถัดไป
จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับ
- สถานศึกษามีผลงานที่ไม่
งานพัฒนาระบบการประกัน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
รอบ 3 ที่มีคณ
ุ ภาพและ
จัดระบบโครงสร้ างองค์กรให้
ปริมาณที่สงู ขึ ้น สามารถ
รองรับการจัดระบบการประกัน
ผ่านการรับรองคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาทังภายในและ
้
กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ภายนอกได้ ในระดับดีขึ ้นไป
เป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
การศึกษา และ ตัวชี ้วัดของ
กระทรวง เป้าหมายความสาเร็จ
ของเขตพื ้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
- วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้ บรรลุผล
ตามเป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษา ออกแบบตัวชี ้วัด
ความสาเร็จตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
วิทยาลัยฯ มุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ ามาศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มีความสามารถ โดย
จะเน้ นประโยชน์ ใ ห้ เกิ ดกับผู้เ รี ย นมากที่ สุด จึง ได้ ตัง้ ปรั ชญาไว้ ว่า “เชี่ ยวชาญธุรกิ จ คิดประดิษ ฐ์ ผู้น า
คุณธรรมสานึก” โดยมีความหมายว่า
เชี่ ย วชาญธุร กิจ หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยฯ ที่ จะได้ ให้ ผ้ ูเรี ยนทุก ระดับ มี ค วาม
เชี่ ยวชาญทางด้ านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มี ความรู้ ความสามารถ สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ ใช้
แก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพสามารถก้ าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตลอดเวลาใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ จนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในที่สดุ
คิดประดิษ ฐ์ ผ้ ูนา หมายถึง เจตนารมณ์ ของวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนสามารถก้ าวขึ ้น
เป็ นผู้บริ หารต่อไปในอนาคตได้ ในเวลาอันควรด้ วยการกระตุ้นการเป็ นผู้นาของผู้เรี ยน ให้ สามารถก้ าวหน้ าใน
ตาแหน่งหน้ าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการและนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปรับปรุงงาน เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผ้ รู ่ วมงาน เช่น การส่งเสริ มบุคลิกภาพของผู้เรี ยนให้ เพียบพร้ อมที่จะเป็ นผู้นา
ต่อไปในอนาคต ได้ แก่ การพัฒนากิริยามารยาท การพูด การฟั ง การทางานร่วมกันเป็ นทีม การระดมความคิด
การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้ องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั งดงามของไทยได้ อย่างกลมกลืนและสุภาพเรี ยบร้ อย
คุณธรรมสานึก หมายถึง ผู้เรี ยนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทาง
ธุ รกิ จและมี ภาวะความเป็ นผู้นาตามความหมายข้ างต้ นแล้ ว วิทยาลัย ฯ ยังมุ่งหวังที่จะให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ นาเอา
ศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวดังกล่าวไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมภายใต้ คุณธรรมและจริ ยธรรมที่มีอยู่ในจิตสานึกที่
ดี แล้ วจะไม่ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อองค์ กรหรื อ ต่อส่วนรวม แต่กลับจะกลายเป็ นผลเสียหายที่เกิ ดขึ ้นในทาง
ตรงกันข้ ามซึง่ เป็ นอันตรายอย่างมาก
1.2 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาสูอ่ าเซียน เสริ มสร้ างผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะทางด้ านวิชาชีพที่เป็ นเลิศ มีความรู้
ทางด้ านภาษาและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงาม มีความพร้ อมสูก่ ารประกอบอาชีพ
1.3 พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื ้นฐานในการจัดตังขององค์
้
กร ที่จะดาเนินการใน
ระยะยาว หรื อเป็ นขอบเขตในการดาเนินงาน ขององค์กรหรื อบริ ษัทก็ได้ ดังนันพั
้ นธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจของ
องค์ กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์ กรต้ องการจะเป็ น และบางครัง้ อาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรกาลังให้ บริ การแก่
ลูกค้ าอยูท่ งผลิ
ั ้ ตภัณฑ์และบริ การ
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ทางวิทยาลัยฯ จึงได้ จดั ทาพันธกิจ เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการ เพื่อให้ การดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
อีกทังยั
้ งบ่งบอกถึงความต้ องการที่วิทยาลัยฯ ต้ องการให้ เกิดผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นโดย
แบ่งพันธกิจได้ ดงั นี ้
1. จัดระบบการบริ หารและการจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
2. พัฒนาหลักสูตรให้ มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนและสอดคล้ องกับสังคมในปั จจุบนั
3. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
5. จัดให้ มีสอื่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
6. ส่งเสริ มนักเรี ยนให้ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่ง เสริ ม ให้ นักเรี ย นมี ค วามรู้ และทัก ษะวิ ชาชี พ ที่ดี สามารถน าไปประกอบอาชี พ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 นโยบาย
“ความซื่อสัตย์เป็ นนโยบายที่ดีที่สดุ ”
1.5 เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
“เป็ นที่พงึ่ ทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกาไร”
1.6 อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
“ซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นแนวทางสูค่ วามสาเร็ จ”
2. แผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
การปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี จะมุ่งเน้ นเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และความสาเร็ จที่
คาดหวังไว้ ในด้ านต่าง ๆ ตามเป้าหมายในการดาเนินงานในแต่ละด้ าน ดังนี ้
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ได้ มีการดาเนินการ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขัน้ ตอนที่ 3 ทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาของสถานศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 6 ผู้อานวยการสถานศึกษาประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาของ
สถานศึกษา
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3. รายจ่ ายในการบริหารสถานศึกษา
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
งบประมาณรับ – จ่ าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
รายจ่ าย

จานวนเงิน

ร้ อยละ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรี ยนการสอน

1,178,115

20.43

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรื อทาประโยชน์ตอ่
ชุมชน สังคม

96,400

4.67

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน

71,407

1.24

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้ านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริ มการดารงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

365,583

6.34

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร

105,101

1.82

1,816,606

31.50

รวมรายจ่ าย

หมายเหตุ
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4. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ ผลการดาเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของ
1. เชิญประชุมครูและบุคลากร
1. ครูและบุคลากร
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 7
ทางการศึกษา
ทางการศึกษามี
เมษายน 2560
2. ทาคาสัง่ แต่งตังมอบหมายหน้
้
าที่
ความเข้ าใจในการ
1. สถานศึกษาควรทาความเข้ าใจการ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้ อมูล
กรอกข้ อมูลพื ้นฐาน
กรอกข้ อมูลหลักฐานพื ้นฐานของ
หลักฐานในฝ่ ายและสายวิชา
ได้ ดีมากขึ ้น
สถานศึกษา เพื่อจัดทารายงานประเมิน
ต่ าง ๆ อย่างชัดเจน
2. ครูและบุคลากร
ตนเอง (SAR) ให้ แก่ครู และบุคลากร
3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครื อข่าย
ทางการศึกษา
ทางการศึกษาทุกภาคเรี ยน
สารวจเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
สามารถวิเคราะห์
2. สถานศึกษาควรอธิบายให้ ครูและ
เตรี ยมวางแผนบารุงรักษา
ข้ อมูลในแต่ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อฝึ กการ
มาตรฐานและตัว
วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานในแต่ละ
บ่งชี ้ได้ ดีมากขึ ้น
มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
3. ผู้รับผิดชอบดูแล
3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครื อข่ายของ
ระบบเครื อข่ายของ
วิทยาลัย ควรสารวจการเข้ าถึงข้ อมูลที่
วิทยาลัย ได้ มีการ
ผ่านระบบเครื อข่าย และระบบ
ปรับปรุงแก้ ไขระบบ
อินเตอร์ เน็ตอย่างสม่าเสมอ
เครื อข่ายและระบบ
อินเตอร์ เน็ต ให้ ทกุ
คนสามารถใช้ งาน
ได้
การประเมินคุณภาพภายในโดย
1. ทาคาสัง่ แต่งตังมอบหมายหน้
้
าที่ 1. ครูและบุคลากร
หน่ วยงานต้ นสังกัด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ ข้ อมู ล
เข้ าใจการกรอก
เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557
หลัก ฐานในฝ่ ายและสายวิ ช า
ข้ อมูลเพื่อจัดทา
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
รายงานประเมิน
สนับสนุนให้ บุคลากรในสถานศึกษามี
2. จัด ประชุ ม ชี แ้ จงท าความเข้ า ใจ
ตนเองมากขึ ้น
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบ
การกรอกข้ อมูลหลักฐานพื ้นฐาน 2. ครูและบุคลากร
ประกันคุณภาพภายในให้ มากขึ ้น
ขอ งสถา นศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ท า
จัดทาข้ อมูลส่งงาน
รายงานประเมิ น ตนเอง (SAR) ประกันได้ อย่าง
ให้ แก่ครูและบุคลากรทางการ
รวดเร็ วมากขึ ้น
ศึกษาทุกภาคเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ ผลการดาเนินงาน
3. จั ด ประชุ ม ชี แ้ จงให้ แก่ ค รู แ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษา เพื่ อ ฝึ ก
การวิ เ คราะห์ ข้อ มูล หลัก ฐานใน
แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี ้
การประเมินคุณภาพภายนอก โดย
1. จัดประชุมผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการ - เนื่องจากสถานศึกษา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
ติดตามผู้สาเร็ จการศึกษาภายใน
เพิ่งได้ รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน)
1 ปี เพื่อพิจารณาผลการ
คุณภาพภายนอก
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
เสนอแนะของคณะกรรมการฯ
โดยสานักงานรับรอง
1. ควรนาผลสรุปจากการติดตามการได้
นามาปรับปรุงวิธีการ และขันตอน
้
มาตรฐานและ
งานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็ จ
ในการติดตามผู้เรี ยนที่สาเร็ จ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาออกเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมาก
การศึกษา (องค์การ
หรื อระบบฐานข้ อมูลของสถานศึกษา
ขึ ้น
มหาชน) เมื่อวันที่ 26
ซึง่ จะเป็ นการประชาสัมพันธ์
2. ปรับปรุงแบบสอบถามและวิธีการ สิงหาคม 2559 จึงยัง
ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาของ
ในการติดตามผู้สาเร็ จการศึกษา
อยูใ่ นช่วงการวาง
สถานศึกษาได้ ทางหนึ่ง และเผยแพร่
ให้ มีความครอบคลุมเกี่ยวกับ
แผนการดาเนินงาน
กับผู้ปกครอง ผู้เรี ยน ในวันปฐมนิเทศ
ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้สาเร็ จ
และดาเนินงานแก้ ไข
การแนะแนว
การศึกษาให้ มากขึ ้นและมีความ
ตามข้ อเสนอแนะใน
2. แบบสอบถามในการสารวจข้ อมูล
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ตามคาแนะนา
บางข้ อ
ผู้สาเร็ จการศึกษาควรปรับปรุงให้ สอื่
ของคณะกรรมการฯ ที่ได้ ให้ ไว้
ในปี การศึกษา 2560
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น การถาม
3. ขยายช่องทางในการติดต่อกับ
นี ้
ห้ อง ..... ควรถามสาขาทีจ่ บ เพราะ
ผู้สาเร็ จการศึกษาให้ มากขึ ้น เช่น
ห้ องอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจาก
Line Facebook เป็ นต้ น เพื่อให้
สถานศึกษาเปิ ดหลักสูตรประเภทวิชา
เกิดความสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น
พาณิชยกรรม เท่านัน้ และมี 4 สาขา
4. เผยแพร่ข้อมูลของผู้สาเร็ จ
งานเหมือนกันทังระดั
้ บปวช. และปวส.
การศึกษา เกี่ยวกับการได้ งานทา
แล้ วแบ่งหน้ ากระดาษเป็ น 2 ส่วน แยก
การศึกษาต่อ ในเว็บไซต์ และ
ระดับปวช. ปวส. และแบบสอบถามที่
Facebook ของวิทยาลัยฯ รวมทัง้
ระบุสาขาที่เกี่ยวข้ องซึง่ วงเล็กไว้ หลาย
การประชาสัมพันธ์ ในโอกาส
ที่ และยังกล่าวว่า “ตามวงเล็บข้ อก่อน
ต่าง ๆ ให้ มากขึ ้นด้ วย
หน้ า” อาจไม่ต้องกล่าวไว้ แต่ให้
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด
ความหมายไว้ กอ่ นว่า สาขาที่เกี่ยวข้ อง
ในการทางาน สาขาที่เกี่ยวข้ องใน
การศึกษา หมายถึง....................
ส่วนแบบสอบถามในหน้ า 2 ที่ถามถึง
การประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชา
บริ หารธุรกิจ (...............) และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชาอื่น ๆ
อาจถามเพียงจุดเดียวว่า
- ประกอบอาชีพอิสระ (โปรดระบุ
ลักษณะของงานที่
ทา)............................ เนื่องจาก
ผู้ตอบประเภทนี ้มีน้อย ควรให้ เขา
ตอบอย่างชัดเจน เพื่อสถานศึกษาจะ
ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ไว้ ศกึ ษาได้
เพราะถ้ าสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้ จะทาให้ ไม่ตกงาน อาจ
วิเคราะห์ได้ วา่ ความรู้วชิ า เรื่องใดที่
ได้ จากการเรี ยนน่าจะสนับสนุนให้
สร้ างสรรค์งานอิสระได้ ดี
3. การสร้ างเครื อข่ายกับสถาน
ประกอบการ ควรเก็บข้ อมูลด้ านความ
พึงพอใจที่มีตอ่ ผู้สาเร็ จการศึกษา การ
นิเทศผู้มีงานทาในสถานประกอบการ
และการเก็บข้ อมูลติดตามภาวะการมี
งานทา สถานศึกษาสามารถใช้ โอกาส
นี ้ประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏิบตั ิงานของ
ผู้สาเร็ จการศึกษา เพื่อจะได้ สารวจ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้สาเร็ จ
การศึกษาด้ วย เพื่อนาข้ อมูลมาพัฒนา

แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
5. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สาเร็ จการศึกษา
ที่มีงานทาหรื อศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ ้น ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ อง
กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่น การ
อบรม สัมมนา เป็ นต้ น
6. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
กับสถานประกอบการเครื อข่าย
ของ ทางวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้
สารวจคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของผู้สาเร็ จการศึกษาด้ วย เพื่อ
นาข้ อมูลมาพัฒนาผู้เรี ยนในปี
ต่อ ๆ ไป หรื อใช้ ในการปรับ
หลักสูตรให้ เหมาะสมต่อไป
7. ด้ านการทางานวิจยั ของครูและ
ผู้เรี ยน ทางสถานศึกษาได้ จดั
ประชุมคณะกรรมการงานวิจยั
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องให้ วาง
แผนการทางานวิจยั ทังของครู
้
และ
ผู้เรี ยนให้ มีความถูกต้ องตาม
แนวทางในการทางานวิจยั ให้
สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมได้ รวมทังให้
้
สามารถนาไปแข่งขันให้ ได้ รับ
รางวัลให้ มากขึ ้น
8. แต่งตังคณะกรรมการการท
้
างาน
วิจยั โครงงาน นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ ทังของครู
้
และผู้เรี ยน
โดยมีผ้ รู ับผิดชอบอย่างชัดเจน
รวมทังต้
้ องจัดส่งงานวิจยั

ผลการดาเนินงาน
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด
ผู้เรี ยนในปี ต่อ ๆ ไป หรื อใช้ ในการปรับ
หลักสูตรให้ เหมาะสมต่อไป
4. ครูที่ปรึกษาควรศึกษาขันตอนการ
้
จัดทาผลงาน โครงงาน นวัตกรรม และ
สิง่ ประดิษฐ์ จากสถานศึกษาอื่น ๆ จะ
ทาให้ มีหวั ข้ อโครงงานที่หลากหลาย
และพัฒนาคุณภาพของผลงาน
โครงงาน ชิ ้นงาน สิง่ ประดิษฐ์ ได้
5. สถานศึกษาควรติดตามข้ อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนที่มีการ
จัดประกวดผลงานโครงงาน นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
จัดทาผลงานโครงงาน นวัตกรรม และ
สิง่ ประดิษฐ์ เข้ าแข่งขันในระดับภาค
และระดับชาติได้ มากขึ ้น
6. ภายในระยะเวลา 1 ปี การศึกษา ควร
จัดหาผู้มีประสบการณ์ชว่ ยในการ
จัดทาผลงานวิจยั จากวิทยาลัย
เครื อข่าย เพื่อเพิ่มจานวนผลงานวิจยั
หรื อช่วยพัฒนาจัดทาเป็ นสือ่ การสอน
ในรายวิชาที่สอน
7. ควรมีผ้ รู ับผิดชอบหรื อเป็ นแกนนาใน
การดาเนินการจัดส่งผลงานวิจยั ครูไป
ประกวดกับภายนอกสถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็ นการ
เผยแพร่ผลงานสร้ างชื่อเสียงให้ กบั
สถานศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โครงงาน นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
ทังของครู
้
และผู้เรี ยนเข้ าแข่งขันใน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ มากขึ ้นด้ วย
9. ด้ านการบริ การวิชาการวิชาชีพ
ทางสถานศึกษาได้ เพิ่ม
งบประมาณในการดาเนินงานให้
แต่ละสาขาวิชาให้ มากขึ ้น
10. จัดประชุม ชี ้แจง ทาความเข้ าใจ
กับครูผ้ รู ับผิดชอบให้ แบ่งหน้ าที่ให้
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินงาน คิดหัวข้ อการ
ให้ บริ การ แบ่งกลุม่ ออกไป
ปฏิบตั ิการที่หลากหลาย
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมายในการบริ การ
วิชาการวิชาชีพให้ มากขึ ้น และ
ต้ องให้ ผ้ เู รี ยนในแต่ละสาขา
ออกไปให้ บริ การฯ ครบทุกคน
และมีชวั่ โมงตามที่กาหนด
11. ให้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องสรรหา
สถานที่ทงสถานศึ
ั้
กษา ชุมชน
หน่วยงานต่างๆ ให้ มากขึ ้น เพื่อให้
เพียงพอต่อการให้ บริ การ รวมทัง้
ไม่ให้ แต่ละสาขาวิชามีการบริ การ
ที่ซ ้าซ้ อนกัน หรื อไปให้ บริ การซ ้าที่
เดียวกันครบตามที่กาหนด
12. ส่วนงานวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการ
ปรับเปลีย่ นวิธีการดาเนินงานใน
ส่วนของการสร้ างความเข้ าใจและ

ผลการดาเนินงาน

57

ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
8. สถานศึกษาควรจัดโครงการบริ การ
ตีความหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้
วิชาการหรื อวิชาชีพที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนได้
โดยให้ ครู เจ้ าหน้ าที่ บุคลากรมี
เป็ นผู้ปฎิบตั ิ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ส่วนร่วมในการกาหนดแนว
และพัฒนาทักษะของผู้เรี ยนให้
ทางการดาเนินงานอย่างเป็ น
สอดคล้ องกับสาขางานมากยิ่งขึ ้น
ขันตอน
้
และผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน 13. แต่งตังให้
้ มีผ้ รู ับผิดชอบมาตรฐาน
คิดหัวข้ อการให้ บริ การ แบ่งกลุม่
และตัวบ่งชี ้ในการประกัน
ออกไปปฏิบตั ิการที่หลากหลาย
คุณภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
กลุม่ เป้าหมาย และเกิดการฝึ กทักษะ
วางแผนเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี ้
ของผู้เรี ยนแต่ละสาขาวิชีพ จึงคุ้มค่า
ในภาพรวมทังสถานศึ
้
กษา
เกิดประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
14. สถานศึกษาได้ จดั ประชุมกับ
9. สถานศึกษาควรดาเนินการโครงการ
สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อทา
บริ การวิชาการหรื อวิชาชีพ ตาม
สัญญาความร่วมมืออย่างเป็ น
ประเด็นการพิจารณาทัง้ 5 ประเด็น
ทางการระหว่างสถานศึกษากับ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนได้ มี
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ส่วนร่วม ครบตามจานวนชัว่ โมงที่
เพื่อให้ เพียงพอต่อจานวนผู้เรี ยน
กาหนด โดยให้ บริ การแก่ชุมชน
ทุกสาขาวิชาชีพในการออกฝึ ก
หน่วยงาน องค์กรอื่น และสถานศึกษา
ประสบการณ์จริ ง การฝึ กงาน
อื่น ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ครบทุก
หรื อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ประเภท อย่างน้ อยประเภทละ 2 แห่ง
โดยให้ มีชวั่ โมงการฝึ ก
ต่อปี
ประสบการณ์วชิ าชีพให้ เป็ นไป
10. จัดทาสมุดบันทึกการฝึ กทักษะเรี ยนรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด
รายบุคคลของผู้เรี ยน เพื่อเก็บข้ อมูล
การปฎิบตั ิตามโครงการ/กิจกรรม ใน
การเข้ าร่วมบริ การวิชาการ วิชาชีพได้
พัฒนาทักษะเรื่ องใด ให้ ใคร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร ผลเป็ นอย่างไรทุกปี
การศึกษาตามหลักสูตรที่เรี ยนใน
สถาบันแห่งนี ้ อันเป็ นหลักฐานการ
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนต่อไปได้
11. สถานศึกษาต้ องทาความเข้ าใจกับ
เกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี ้ การประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของสมศ. และ
วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคล้ องกับผู้เรี ยนและบริ บทของ
สถานศึกษา ควรมีคณะกรรมการ
ดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี ้ให้ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและวางแผน
เชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี ้ในภาพรวมทัง้
สถานศึกษา
12. อาจารย์ผ้ สู อนในสาขาวิชา/สาขางาน
ต่าง ๆ การเลือกหัวข้ อในการอบรม
สัมมนา และการศึกษาดูงานที่ตรงกับ
สาขาวิชาชีพของผู้เรี ยน และต้ องทา
ความเข้ าใจให้ ผ้ ดู าเนินกิจกรรมใน
สาขาวิชา/สาขางานในการจัดเก็บ
เอกสาร การศึกษาดูงานต้ องมีรายงาน
สรุปผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคล และต้ องมีหนังสือขอความ
ร่วมมือหรื อหนังสือตอบรับความ
ร่วมมือด้ วย
13. สถานศึกษาควรทาสัญญาความ
ร่วมมืออย่างเป็ นทางการระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
หน่วยงานหรื อภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้ องให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อสอดรับกับ
จานวนผู้เรี ยนทุกสาขาวิชาชีพในการ
ออกฝึ กประสบการณ์จริ ง และการ
ฝึ กงาน หรื อจัดกิจกรรมการศึกษา
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่ าสุด แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ดูงาน เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่ทนั สมัย
เกิดทักษะวิชาชีพ ตรงกับสภาพจริ งใน
การทางาน ดังนัน้ ควรวางแผนการจัด
กิจกรรมได้ เหมาะสม เช่น
- ปวช.1 ร่วมสมทบกับรุ่นพี่ เรี ยนรู้
ออกภาคสนามการฝึ กให้ บริ การ
วิชาการ วิชาชีพ
- ปวช.2 และ ปวส.1 ฝึ กประสบการณ์
จริ งในสถานประกอบการ 3-5 วัน
(ให้ ได้ ปวช.20 ชัว่ โมง ปวส. 10
ชัว่ โมง อาจจัดตารางเรี ยนครึ่งวัน
ออกภาคสนาม) เป็ นการเรี ยนรู้
เตรี ยมการฝึ กงานตามหลักสูตรด้ วย
- ปวช.3 และ ปวส.2 เป็ นการฝึ กงาน
ตามหลักสูตร ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น
ภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 สลับกัน สาขา
ต่าง ๆ ขณะเดียวกันมีชว่ งเวลาให้
ผู้เรี ยนนาทักษะที่ได้ รับ และความรู้
จากการเรี ยน มาบูรณาการจัดบริ การ
วิชาการ วิชาชีพสูช่ ุมชน หน่วยงาน
อื่นๆ และสามารถทาโครงงานได้
อย่างสร้ างสรรค์เกิดคุณค่าเป็ นการ
สร้ างความเชื่อมัน่ สมรรถนะใน
วิชาชีพของตนเองเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาไปประกอบอาชีพ หรือ
ศึกษาต่อได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ผลการดาเนินงาน
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็ จการศึกษาเป็ นคนดี มี คุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของสถานศึก ษาคุณธรรม มี ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางานเป็ นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสดั ส่วนผู้สาเร็ จการศึกษาเทียบกับผู้เรี ยนแรกเข้ าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็ น ผู้ที่ได้ งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้ อง ศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้ องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้ มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณ ภาพ ผู้สาเร็ จการศึกษาเป็ นรายบุคคล
และได้ รับข้ อ มูลตอบกลับไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้สาเร็ จ การศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ ผ้ สู าเร็ จ การศึกษาไปศึกษาต่อ และจาก
บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็ จ
การศึกษา
3. สถานศึกษามีจ านวนข้ อ มูลตอบกลับที่ มีผลประเมินความพึงพอใจด้ านคุณ ลักษณะที่
พีงประสงค์ เฉลี่ย 3.51-5.00 ตังแต่
้ ร้อยละ 80 ขึ ้นไปของจานวนข้ อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้ อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้ านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตังแต่
้ ร้อยละ 80 ขึ ้นไปของจานวนข้ อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้ อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตังแต่
้ ร้อยละ 80 ขึ ้นไปของจานวนข้ อมูลตอบกลับ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ และวานิชสัมพันธ์
2. งานติดตามนักเรี ยนที่จบการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ร้ อยละ 96.91

ร้ อยละ 81.21

ร้ อยละ 97.01
ร้ อยละ 97.76
ร้ อยละ 98.51

61

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3, 4 หรื อ 3, 5 หรื อ
4, 5 รวม 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3 หรื อ 4 หรื อ 5
รวม 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน
1 คะแนน

ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่ น
1. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาได้ จานวนมากขึ ้น เนื่องจากได้ รับความร่ วมมือ
จากหน่วยงานที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผ้ สู าเร็ จการศึ กษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล
สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็ จการศึกษาให้ ข้อมูล
2. ผู้เรี ยนได้ รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้ รับบริ การที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรี ยนได้ รับการอบรมในเรื่ องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทกั ษะในการทางานที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้รับผิดชอบควรหาวิธีการในการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็ จการศึกษา ให้ มี
จานวนข้ อมูลตอบกลับเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

ไม่ มี
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.2 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้ าเรียน
หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.

พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนผู้เรียนแรกเข้ า จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา 2557
ปี การศึกษา 2559
48
90
91
48
277

รวม ปวช.
หลักสูตร

ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

35
41
54
28
158

จานวนผู้เรียนแรกเข้ า จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

33
35
51
9
128
405

25
29
34
7
95
253

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

รวม ปวส.
รวมทัง้ หมด

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานแจ้ งจบการศึกษาของผู้เรี ยน
2. งานสถิติผ้ เู รี ยนของสถานศึกษา
3. งานส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ที่สงู ขึ ้น
ระดับคุณภาพ
ค่ าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ร้ อยละ
72.91
45.55
59.34
58.33
57.04
ร้ อยละ

75.75
82.85
66.66
77.77
74.21
62.47
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ผลการประเมิน
ค่ าคะแนน

ระดับคุณภาพ

3.90

ดี

จุดเด่ น
1. ทางวิทยาลัยฯ จัดให้ มีการเรี ยนซ่อมเสริ ม ปรับเกรดรายวิชาที่ผ้ เู รี ยนมีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
ทุกภาคเรี ยน
2. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่ วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ ครู ที่ปรึ กษาเป็ นผู้แจ้ งข้ อมูลของ
นักเรี ยนที่มีความประพฤติอยู่ในกลุม่ เสี่ยงหรื อผลการเรี ยนต่าให้ ผ้ ปู กครองได้ รับทราบข้ อมูลอยู่เสมอ เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและดูแลแก้ ไขปั ญหาได้ อ ย่างทันท่วงที ทังนี
้ ้จะมี การประสานงานร่ วมกับฝ่ ายกิ จการ
นักศึกษาควบคูไ่ ปด้ วยเสมอ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อ Application Line , Facebook เป็ นต้ น
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาระบบการดูแลนักเรี ยนที่เข้ ามาเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้น มีการติดตาม ตรวจสอบปั ญหาของผู้เรี ยน
อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ นกั เรี ยนที่เข้ ามาเรี ยนสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้ นสังกัด
มีการบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังการประสานความร่
้
วมมือกับบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
1. สถานศึกษามีการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผ้ บู ริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุม่ ผู้บริหาร กลุม่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรี ยน ด้ วยความสมัครใจ
เต็มใจ และโดยการมีสว่ นร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้ กลุม่ ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรี ยนจัดทา
โครงการคุณธรรม จริ ยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ร่วมกันของ
แต่ละกลุม่
4. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุนให้ กลุ่มผู้บริหาร กลุม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุม่ ผู้เรี ยนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริ มแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มี
มี

มี

ไม่มี
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมให้ แก่ผ้ เู รี ยน
2. กิจกรรมทาบุญตักบาตรภายในวิทยาลัย
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1 และ 2
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3

ค่ าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จุดเด่ น
1. วิทยาลัย ฯ มี การจัดกิ จ กรรมที่ ส่งเสริ มคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ร่ วมกับ ผู้บริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เช่น นิมนต์พระมาบรรยายธรรม กิจกรรมทาบุญตักบาตร เดือน
ละ 2 ครัง้ ในวันพฤหัสบดี
2. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คาขวัญ และนโยบายของวิทยาลัย ไว้ ใน
ห้ องเรี ยน และหน้ าอาคารเรี ยน
3. ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มีการอบรมเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนอย่างสม่าเสมอหน้ าแถว
หลังเคารพธงชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สนับ สนุนให้ กลุ่ม ผู้บ ริ หาร กลุ่ม ครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรี ยนดาเนินการตาม
โครงการคุณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยให้ มี ก ารนิ เ ทศและเสริ มแรงในทุก กลุ่ม เพื่ อ นามาพัฒนาด้ า นคุณ ธรรม
จริ ยธรรมให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
2. ต้ อ งมี การประเมิ นผลการดาเนินการให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด และมี การกาหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ กลุม่
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้ นสังกัด
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้ าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้ นสังกัด
มอบหมายได้ อย่างถูกต้ อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารได้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรี ยนรวมทังผู
้ ้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทัง้
ภาครัฐและเอกชนได้ ร้ ูและเข้ าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้ นสังกัดมอบหมายได้ เป็ น
อย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้ นโยบายสาคัญของหน่ายงานต้ นสังกัดประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนด
แผนพัฒนาต่อไป

มี
มี

มี

มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการเครื อข่ายผู้ปกครอง
2. งานส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ที่สงู ขึ ้น
3. โครงการลดปั ญหาการออกกลางคันของผู้เรี ยน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1 และ 2
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

โครงการเครือข่ ายผู้ปกครอง
จุดเด่ น
1. สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองและวิทยาลัย
2. มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ระหว่างผู้ปกครองและครู
3. ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็น รวมทังสนั
้ บสนุน ส่งเสริ มและร่วมกิจกรรมกับทาง
วิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. เสริ มสร้ างความตระหนัก พยายามกับทุกฝ่ าย เพื่อพัฒนาโครงการให้ ประสบผลสาเร็ จมากยิ่งขึ ้น
2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีภารกิจ ซึง่ จาเป็ นต้ องหา
แนวทางในการดาเนินงานให้ ผ้ ปู กครองทุกคนได้ เข้ าร่วมมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ส่งเสริ มให้ มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ปกครองและครูให้ มากขึ ้น
2. คัดเลือกผู้ปกครองที่มีความประสงค์เข้ ามาทางานเพื่อส่วนรวม โดยอาจจะใช้ วธีการแต่งตัง้
เพิ่มเติม หรื อสรรหาผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถในด้ านต่างๆ เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษา
งานส่ งเสริมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จุดเด่ น
1. ผู้เรี ยนมีผลการเรี ยนสูงขึ ้น
2. ผู้เรี ยนเรี ยนจบหลักสูตรตามเวลาที่กาหนด
3. ผู้เรี ยนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้นหรื อประกอบอาชีพได้

จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเห็นประโยชน์และความสาคัญของการศึกษา
2. ผู้เรี ยนไม่มีเป้าหมาย แนวคิดที่ถกู ต้ องต่อการศึกษาเล่าเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ ไข
2. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนต่าและไม่ตั ้งใจเรี ยน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริ มความมีวินยั ความรับผิดชอบ รวมทังพั
้ ฒนาคุณภาพผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น
4. สนับสนุนให้ ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้ านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแล ให้ มีจานวนครูทงั ้ หมดเทียบกับจานวนผู้เรี ยน
ทังหมดตามเกณฑ์
้
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรื อระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้ วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้ วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ ครูผ้ สู อนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็ นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรื อสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรื อเป็ นผู้ที่ได้ เข้ ารับการศึกษาหรื อฝึ กอบรม
เพิม่ เติมตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ ครูไม่น้อยกว่าร้ อยละ75 ได้ ศึกษา ฝึ กอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้ านวิชาการหรื อวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน ไม่
น้ อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรื อระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่าด้ วยการกาหนดจ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้ วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแล ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรื อ องค์กรภายนอก ไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละ 5 ของจ านวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทังหมด
้

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานเชิดชูเกียรติผ้ บู ริ หาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. งานบริ หารจัดการด้ านบุคลากร
3. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ

ผลการดาเนินงาน
(มี/ไม่ มี)
1:30
ตามเกณฑ์

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 85.71

ร้ อยละ 20
ไม่ตามเกณฑ์

ร้ อยละ 54.76
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ

ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่ น
1. วิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดประกวด ดาเนินงานจัดการคัดเลือ กและจัด
ประกวดผลงานที่ เ ป็ นนวัต กรรม สิ่งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อ งานวิ จัย ของครู ที่ไ ด้ น าไปใช้ ป ระโยชน์
ประจ าปี การศึก ษา 2559 เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริ มให้ ครู และผู้ เรี ย นได้ จัดท านวัต กรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจัยให้ ได้ รับ รางวัลตังแต่
้ ระดับ สถานศึกษาจนถึงระดับชาติ และมี การน าไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ไป
2. วิทยาลัยฯ มี การกากับ ดูแล ให้ ครู ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็ นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรื อ
สัมพันธ์ กับรายวิชาที่สอน หรื อเป็ นผู้ที่ได้ เข้ ารับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมตรงหรื อสัมพันธ์ กับรายวิชาที่
สอน
3. วิทยาลัยฯ ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ ศกึ ษา ฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้ านวิชาการหรื อวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์ กบั รายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
4. วิทยาลัยฯ ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับการประกาศเกี ยรติคุณ
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา ไม่ มี
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. เกณฑ์ อัตรากาลังของครู ต่อ จานวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานัน้ ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมี เกณฑ์ที่สูงกว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่าด้ วยการกาหนด
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จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมี
ความจาเป็ นและเล็งเห็นถึงภาระหน้ าที่ในงานต่าง ๆ ซึง่ มีมาก จึงต้ องให้ มีบุคลากรทางการศึกษาที่มากขึ ้น
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้ านการเงิน
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)

ประเด็นการประเมิน

จานวนเงิน

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั งิ านประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

งบดาเนินการ =
5,765,706

มี

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรี ยนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของงบดาเนินการ

1,178,115

20.43

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรื อทาประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สังคม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของงบดาเนินการ

96,400

1.67

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

71,407

1.24

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้ าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของงบดาเนินการ

365,583

6.34

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานบริ หารการเงินและงบประมาณ
2. งานบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์
3. โครงการบริ การวิชาการวิชาชีพของสายวิชา
4. โครงการวานิชนิทรรศ
5. กิจกรรมอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและบาเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม เทิดทุนพระมหากษัตริ ย์
8. โครงการส่งเสริ มประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา
9. โครงการด้ านกีฬาและนันทนาการ
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10. โครงการจัดประกวดสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพของผู้เรี ยน
11. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ

ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่ น ไม่ มี
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาทุนสนับสนุนด้ านการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน จากหน่วยงานภายนอกให้ เพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. รัฐบาลควรให้ การสนับสนุนทุนในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมในด้ านต่าง ๆ เนื่องจากสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจัดทาโครงการได้
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ตัวบ่ งชี ท้ ่ ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้ านอาคารสถานที่ ด้ านครุ ภัณฑ์ และด้ าน
ฐานข้ อมูลสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อม ภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษาให้ สะอาด
เรี ยบร้ อย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริการและอื่น ๆ ให้ มีสภาพที่พร้ อมใช้ งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรี ยบร้ อย
สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูล
อย่างน้ อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บกุ รุกระบบฐานข้ อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้ าถึงระบบฐานข้ อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตังโปรแกรม
้
Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่ องลูกข่าย
(4) มีฐานข้ อมูล มีการ Update เป็ นปั จจุบนั
(5) มีการสารองฐานข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้ อมูลสารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ IT เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอน
2. โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อม
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสถานที่
4. โครงการฝึ กอบรมด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื ้องต้ น
5. โครงการส่งเสริ มรักการอ่านและการใช้ ห้องสมุด
6. งานบริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
7. งานบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์

มี
มี

มี
มี

มี
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่ น
1. มีการจัดทาโครงการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและปรับปรุงภูมิทศั น์ในบริ เวณสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็ น

ประจาทุกปี
2. มี ก ารจัดอบรมครู บุค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ และผู้เ รี ย น ด้ า นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบื ้องต้ น เช่น การดับเพลิง เป็ นต้ น
3. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน และเพียงพอ
4. ศูนย์วิทยบริ การมีสภาพพร้ อมใช้ งาน และมีหนังสือให้ บริ การหลากหลาย ตรงต่อความต้ องการ
ผู้ใช้ บริ การมากขึ ้น มีจานวนผู้ใช้ บริ การมากขึ ้นดูได้ จากสถิติการยืม -คืน ที่มากขึ ้น
5. มีการจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ทกุ ปี ประมาณปี ละ 25-30 เครื่ อง ขึ ้นอยู่กับความต้ องการ
ในแต่ละปี
6. วิทยาลัยฯ ใช้ ระบบเครื อข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัยฯ
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการให้ บริ การข้ อมูลและสารสนเทศแก่ผ้ เู รี ยนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้ บริ การ
ทางด้ านงานทะเบียน งานผลการเรี ยน งานการเงิน ประวัตินกั เรี ยน โดยมีครู และเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาและปรั บปรุ งระบบโดยตรง ทาให้ สามารถให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างทัว่ ถึง และทันต่อความ
ต้ องการ
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จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดหาและแบ่งงานให้ แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
2. พัฒนาปรับปรุงพื ้นที่บริ เวณวิทยาลัย ให้ มีความร่มรื่ น มีเก้ าอี ้นัง่ สาหรับพักผ่อนให้ เพิ่มมากขึ ้นใน
ปี การศึกษาถัดไป
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ ในการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคมชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้ านระบบทวิภาคี หรื อด้ านการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ หรื อด้ าน
การศึกษาดูงานของผู้เรี ยนด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อหลายด้ าน โดยมีสดั ส่วนของความร่วมมือ 1
แห่ง ต่อผู้เรี ยนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้ รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการรับเชิญเป็ นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรี ยนในทุกสาขางานที่
จัดการเรี ยนการสอน
4. สถานศึกษาได้ รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการมอบทุนการศึกษาให้ แก่ผ้ เู รี ยน โดยมีสดั ส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรี ยนไม่
เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้ รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการบริจาคเงิน หรื อวัสดุอปุ กรณ์ หรื อครุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ อื่น ๆ อย่ างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5
รายการ

มี
1:3

มีครบทุกสาขา

1 : 43

จานวน 5 รายการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานส่งตัวผู้เรี ยนฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
2. กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ของแต่ละสายวิชา
3. งานพัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-ประชุม)
4. งานส่งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาผู้เรี ยน
5. งานระดมทรัพยากรเครื อข่ายทังในและนอกประเทศ
้
(การรับบริ จาคอุปกรณ์ทางการศึกษา)
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่ น
1. ทาให้ ผ้ เู รี ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
2. ทาให้ เป็ นคนดี มีความรู้
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของงานและครอบครัวให้ ดีขึ ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ประชาสัมพันธ์ ให้ มีการสนับสนุน บริ จาคทุนการศึกษามากขึ ้น
2. ส่งเสริ ม ปลูกฝั งผู้เรี ยนให้ มีความกตัญญู กตเวที
3. สถานศึก ษาท าความร่ ว มมื อ กับ สถานประกอบการและสถานศึก ษาอื่ น ทัง้ ภายใน และ
ต่างประเทศ โดยควรทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ นกั ศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไป
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สร้ างเสริ มให้ ผ้ รู ับทุน บิดา มารดา ผู้ปกครอง เห็นความสาคัญของการศึกษา
2. ปลูกฝั งให้ ผ้ รู ับทุนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรี ยน การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้ วยการจัดการศึกษาและการประเมิ นผลการเรี ยนของแต่ ละหลักสูตร ส่งเสริ ม
สนับสนุน กากับดูแล ให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา
หรื อกาหนดรายวิชาใหม่หรื อกลุม่ วิชาเพิ่มเติมให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
1. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครูทกุ คนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครูทกุ คนจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครู ทกุ คนนาผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริงไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรี ยน
4. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ทุกคนเพื่อเป็ นข้ อมูลในการแก้ ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครูทกุ คนแก้ ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรื อการวิจยั อย่างน้ อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้ วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวตั ถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้ อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาหรื อการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ
2. งานการนิเทศการสอน
3. ประชุมผู้บริ หาร ครูทกุ ภาคเรี ยน
4. การประเมินครูทกุ ปี

ไม่มี

มี
มี
มี
มี
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ

ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่ น
1. วิท ยาลัย ฯ ได้ กากับ ดูแลให้ ครู ผ้ ูส อนทุก คน จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน และนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ งไป
ใช้ ในการพัฒนาผู้เรี ยน
2. วิทยาลัยฯ ได้ ให้ ครู ผ้ สู อนทุกคน ได้ รับการนิเทศการสอนทุกปี การศึกษา อย่างน้ อย 1 รายวิชา
โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็ นระบบและนาผลมาปรับปรุงแก้ ไขเป็ นรายบุคคล
3. วิทยาลัยฯ ได้ ให้ ครูผ้ สู อนทุกคน จัดทาวิจยั อย่างน้ อย 1 รายวิชา เพื่อแก้ ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยน
การสอนรายวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ ควรกาหนดให้ ครู ผ้ สู อนทุกคน ต้ องจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน
สมบูรณ์ ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. พัฒนาผลงานวิจยั ครูให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อส่งประกวดภายนอก
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครูศกึ ษา สารวจข้ อมูลความต้ องการในการ
พัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครูพฒ
ั นารายวิชาหรื อกลุม่ วิชาตามข้ อ 1 จาก
เอกสารอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ หรื อพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ ครู จดั การเรี ยนการสอนใน
รายวิชาหรื อกลุม่ วิชาที่พฒ
ั นาให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนา
ผลไปปรับปรุงแก้ ไขรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒ
ั นา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรื อกลุม่ วิชาที่พฒ
ั นาตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน

ผลการดาเนินงาน
มี
มี
มี
มี
ไม่ครบทุกสาขา

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานพัฒนาหลักสูตร
2. งานการประชุมสถานประกอบการ/หน่วยงานในรายวิชาฝึ กงาน
3. งานแบบสารวจการใช้ สื่อ (จากฝ่ ายบริ การการศึกษา) และแบบประเมิ นความพึงพอใจในการ
ใช้ สอื่
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1 และ 2
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3 และ 4

ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี
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จุดเด่ น
1. วิทยาลัยฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีความรู้ในแต่ละสาขาวิชา
มาร่วมจัดทาหลักสูตร กาหนดรายวิชาที่เหมาะสม
2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ ครูผ้ สู อนจัดทาสือ่ การสอนเพื่อใช้ ในการพัฒนาการสอนของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ กากับ ดูแลให้ ครูผ้ สู อนได้ พฒ
ั นารายวิชาหรื อกลุม่ วิชาร่วมกับสถานประกอบการให้
ครบทุกสาขาวิชา
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนผู้เรี ยนทังหมด
้
2. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้ องกับสาขางานที่เรี ยน โดยให้ มีครูนิเทศก์ไปนิเทศ
ผู้เรี ยนอย่างน้ อย 1 ครัง้
3. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้ องกับสาขางานที่เรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ตามความเหมาะสม โดย
ผลงานที่เกิดขึ ้นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของจานวนโครงการ
ทังหมด
้
4. สถานศึกษาจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมี
ผู้เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินครบถ้ วน สมบูรณ์จากการเข้ ารับการประเมินครัง้ แรกไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ าง
หลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับรางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกหรื อองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของจานวนผู้เรี ยนทังหมด
้

ผลการดาเนินงาน
ร้ อยละ 0
8 ครัง้

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 93.02

ร้ อยละ 11.28

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานนิเทศฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2. งานการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. งานส่งเสริ มผู้เรี ยนเข้ าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
4. งานแข่งขันกีฬาภายนอก เช่น กีฬาปั นจักสีลตั , กีฬาจักรยาน
5. งานส่งเสริ มความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรี ยน
6. โครงการจัดประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานของผู้เรี ยนภายนอก
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ

ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่ น
1. วิทยาลัยฯ จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ไปฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็ น
ประจาทุกปี และจัดให้ มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรี ยนครบทุกสาขาวิชา
2. วิทยาลัยฯ จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาโครงการทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาของผู้เรี ยน และ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ครบทุกโครงการ
3. วิทยาลัยฯ จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็ นประจาทุกปี และในปี การศึกษา 2559 นี ้
ได้ เชิ ญผู้แทนของศูนย์ประเมิ นสมรรถนะผู้เรี ยนอาชี วศึกษา ผู้แทนจากสถานประกอบการ และครู ผ้ สู อนใน
สาขาวิชา มาสังเกตการณ์ ในวันประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกขันตอน
้
4. วิ ท ยาลัย ฯ ได้ ส นับ สนุน ส่ง ผู้เ รี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พ ภายนอก การประกวด
สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม การแข่งขันกีฬาปั นจักสีลตั กีฬาจักรยาน เป็ นประจาทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ศึกษา ข้ อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา โดยเริ่ มเป็ นบางสาขาวิชาในปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา - ไม่ มี
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ านการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อ ยกว่า 5 กิจ กรรม และกากับดูแลให้
ผู้เรี ยนแต่ละคนเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ มีการจัดกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ มีการจัดกิจกรรมด้ านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุ น ให้ มีการจัดกิจ กรรมด้ านการส่งเสริ มการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคน
เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. สถานศึ ก ษาส่ง เสริ ม สนั บ สนุน ให้ ผู้เ รี ย นใช้ ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ในการบริ ก ารวิช าการ วิช าชี พ หรื อ ท าประโยชน์ ต่อ ชุม ชน สัง คม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเข้ าร่ วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
จานวนกิจกรรม

7

จานวนผู้เข้ าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 8
จานวนผู้เข้ าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 5
จานวนผู้เข้ าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 8
จานวนผู้เข้ าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 17
จานวนผู้เข้ าร่วมตามเกณฑ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมวันแม่
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่
3. กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
4. กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย
5. กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์
6. กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็ นการแสดงความอาลัยน้ อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
7. กิจกรรมไหว้ ครู
8. กิจกรรมอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมบาเพ็ญประโยชน์
9. กิจกรรมอบรมโครงการพลังงานสัญจร
10. กิจกรรมกีฬาสี
11. กิจกรรมแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภายในวิทยาลัยฯ
12. กิจกรรมแข่งขันเปตอง ภายในวิทยาลัยฯ
13. กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
14. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 5 คน ชายภายในวิทยาลัย
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15. กิจกรรมการเรี ยนรู้ชีวิตพอเพียงกับเกษตรกรพอเพียง
16. กิจกรรมพอเพียงตามคาสอนของพ่อหลวง
17. กิจกรรมจิตอาสารณรงค์วนั ต่อต้ านยาเสพติดโลก
18. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา
19. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ (วัดสังวรฯ วัดปรางค์หลวง) วันเข้ าพรรษา
20. กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน หมู่ 14 อ.บางใหญ่
21. กิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน จ.นครปฐม
22. กิจกรรมจิตอาสารณรงค์การลงคะแนนเสียงประชามติ
23. โครงการบริ การวิชาการวิชาชีพ เรื่ อง อบรมการทาบัญชีครัวเรื อน
24. โครงการบริ การวิชาชีพภายนอก "การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย”
25. โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการแต่งพลอยประดับ
26. โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลาดออนไลน์
27. โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริ มการทา เบเกอรี่ เพื่ออาชีพแก่ชมุ ชน
28. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการระบบคลาวด์ และเทคนิคการนาเสนอในงานธุรกิจ
29. ศูนย์บริ การวิชาชีพซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
30. โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพภายนอก การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านใบโบชัวร์
31. โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพภายนอก การให้ ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสอน
แต่งหน้ าคัพเค้ ก
32. โครงการบริ การวิชาการภายนอก การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยเกมส์
33. โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพภายใน การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย Games English have
Fun
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้ อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้ อ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่ น
1. นักเรี ยน นักศึกษาให้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี อยากเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการทาประโยชน์
ให้ กบั สังคมเท่าที่จะทาได้
2. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ จดั โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2 ครัง้ /ปี โดยได้ ตงงบประมาณในการด
ั้
าเนินการไว้ อ ย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ครู นักเรี ยนในสาขาวิชา
นัน้ ๆ ได้ ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะดาเนินการในรูปแบบใดโดยดาเนินการตามแผนที่ได้ วางไว้ อย่างเป็ นขันตอน
้
3. ครู แ ละนัก เรี ยนมี ค วามมุ่ง มั่น ตัง้ ใจและเข้ า ร่ วมในการท าโครงการ กิ จ กรรม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
4. คณะผู้บริ หารได้ จดั สรรงบประมาณในการทาโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
จุดควรพัฒนา
1. ในการออกบาเพ็ญประโยชน์วสั ดุอุปกรณ์ไม่คอ่ ยเพียงพอ
2. บางสถานที่ที่ไปร่วมกิจกรรมไกลจากวิทยาลัยฯ การเดินทางไม่สะดวก
3. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการโครงการด้ านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ยังมีน้อยเกินไป ซึง่ จาเป็ นต้ องเพิ่มจานวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้ มากขึ ้น
4. ปรั บปรุ ง แผนการสอนภายในสถานศึกษาให้ มี ก ารปลูกฝั งจิ ตส านึกและเสริ มสร้ างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้ แก่ผ้ เู รี ยนให้ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้ วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่ม่งุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วม
ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรี ย น ชุม ชน สถานประกอบการและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้ จดั ให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้ มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้ จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึก ษาได้ จัดให้ มีก ารพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาอย่ า งต่อ เนื่ อ งจากผลประเมิน
คุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก

มี

มี
มี
มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1 และ 2
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิตามประเด็นการประเมิน ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่ น
1. วิทยาลัยฯ ได้ จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในปั จจุบนั วิทยาลัยฯ ใช้ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2559-2561 เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
และสามารถผลิตนักศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบตั ิงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการทางานอย่างเป็ นขันตอน
้
มีการรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน และรวบรวมทาเป็ นแผนปฏิบตั ิงานและรายงานประจาปี เป็ นประจาทุกปี
3. วิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณภาพภายในสถานศึกษา และดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างเป็ นขันตอนให้
้
ทางผู้บริ หารได้ รับ
ทราบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้ นด้ านการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี ข้ องเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กาหนดและเกณฑ์ที่ทาง สมศ. กาหนดไว้ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. กาหนดหน้ าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้ อมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ให้ แก่คณะกรรมการได้ อย่าง
ชัดเจนมากขึ ้นและสามารถตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและทัว่ ถึง
3. ปรั บปรุ งแบบเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลที่ใ ช้ ในการตรวจสอบงานในฝ่ ายต่าง ๆ ให้ มีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับงานที่กาหนดไว้ สามารถใช้ ในการรายงานผลได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ มี
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มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2 ร้ อยละของตัวบ่ งชีท้ ่ มี ีการพัฒนา
ผลการดาเนินการ
ปี ที่ผ่านมา
ตัวบ่ งชี ้
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่ มีต่อ คุณ ภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.2 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้ าเรี ยน
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริ หาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้ นสังกัด
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.3 ระดับคุณ ภาพในการบริ หารจัดการ
ด้ านบุคลากร
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.4 ระดับคุณ ภาพในการบริ หารจัดการ
ด้ านการเงิน
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ
ด้ า นอาคารสถานที่ ด้ านครุ ภั ณ ฑ์ และด้ าน
ฐานข้ อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการ
สอนรายวิชา
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิช า
หรื อกลุม่ วิชา
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 4.1 ระดับ คุณ ภาพในการด าเนิ น การ
ประกันคุณภาพภายใน

ปี ปั จจุบัน
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

พัฒนา/ไม่
พัฒนา

-

-

5

ดีมาก

พัฒนา

-

-

3.90

ดี

พัฒนา

-

-

3

พอใช้

พัฒนา

-

-

5

ดีมาก

พัฒนา

-

-

4

ดี

พัฒนา

-

-

4

ดี

พัฒนา

-

-

5

ดีมาก

พัฒนา

-

-

5

ดีมาก

พัฒนา

-

-

4

ดี

พัฒนา

-

-

4

ดี

พัฒนา

-

-

4
5

ดี
ดีมาก

พัฒนา
พัฒนา

-

-

5

ดีมาก

พัฒนา
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จานวนตัวบ่ งชีท้ งั ้ หมดที่มีการประเมิน
13

จานวนตัวบ่ งชีท้ ่ มี ีการพัฒนา
13

ระดับคุณภาพ
ค่ าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน

ร้ อยละ
100
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ตอนที่ 4
สรุ ปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.4
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี ้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี ้ที่ 4.2
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

ตัวบ่งชี ้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
ตัวบ่งชี ้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
ตัวบ่งชี ้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้ ”
ตัวบ่งชี ้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้ องปรับปรุง”
ตัวบ่งชี ้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน”

ผลการประเมิน
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
3.90

ดีมาก
ดี

3
5
4
4
5
5

พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4
4
4
5

ดี
ดี
ดี
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7
6
1
-

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้
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2. สรุปจุดเด่ น จุดที่ควรพัฒนา ข้ อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
2.1 จุดเด่ น
1. คณะผู้บริ หารได้ จดั สรรงบประมาณในการทาโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
2. ทางวิทยาลัยฯ กาหนดให้ ครู ผ้ สู อนทุกคน ต้ องได้ รับการนิเทศการสอนทุกปี การศึกษา อย่างน้ อย
คนละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็ นระบบ เพื่อนามาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของ
ครูให้ ดียิ่งขึ ้น และยังสนับสนุนให้ ครูผ้ สู อนจัดทาสือ่ การสอนเพื่อใช้ ในการพัฒนาการสอนของตนเอง
3. ครูผ้ สู อนทุกคนได้ รับการอบรมการจัดทาแผนการสอนและชี ้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
เพื่อ ให้ สามารถจัดทาแผนการสอนได้ อย่างถูกต้ อ งและสอดคล้ อ งกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และหลักสูตร
แกนกลาง และมีการตรวจประเมินผลการจัดทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุ ง
แก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ ้นไป
4. กาหนดให้ ครูต้องทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และมีการประเมินผลการทาแผนการสอน
บันทึกหลังการสอน โดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ประเมินเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
5. ครู มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้ านความรู้ ด้ านทักษะวิชาชี พที่เกี่ ยวข้ องกับสาขาวิชาของ
ตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี ดังจะเห็นได้ จากที่ครูภายในวิทยาลัยฯ มีวฒ
ุ ิการศึกษาขันต
้ ่าระดับปริ ญญา
ตรี ขึ ้นไปและมีใบประกอบวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ ศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้ านวิชาการหรื อ
วิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์ กบั รายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
7. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุณ ยกย่อ งความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี
8. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ จดั โครงการเพื่อให้ บริ การวิชาการวิชาชีพกับชุมชน
โดยได้ ตงั ้ งบประมาณในการดาเนินการไว้ อย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ครู นักเรี ยนในสาขาวิชานัน้ ๆ ได้
ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะดาเนินการในรูปแบบใดโดยดาเนินการตามแผนที่ได้ วางไว้ อย่างเป็ นขันตอน
้
9. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูเ รี ยน เมื่ อ ผู้เรี ยนต้ อ งเข้ าสอบข้ อ สอบมาตรฐาน
วิชาชี พ และจัดให้ นักเรี ยนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้ าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี
เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ รี ย นได้ ท ดสอบความรู้ และทัก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พของตนเองให้ มี ม าตรฐานตามที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้ ทกุ ขันตอน
้
10. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาได้ จานวนมากขึ ้น เนื่องจากได้ รับความร่ วมมือ
จากหน่วยงานที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุค คล
สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็ จการศึกษาให้ ข้อมูล
11. ผู้เรี ยนได้ รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้ รับบริ การที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรี ยนได้ รับการอบรมในเรื่ องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทกั ษะในการทางานที่ดี
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12. จัดส่งนักเรี ยนเข้ าแข่งขันทักษะวิชาชี พภายนอก ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
(สอศ.) เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีความกระตือรื อร้ นและมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ และทักษะทาง
วิชาชีพของตนเอง ซึง่ นักเรี ยนของทางวิทยาลัยฯ ได้ รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง เหรี ยญเงินและเหรี ยญทองแดง
ได้ เป็ นจานวนมากทุกปี
13. มีการจัดส่งผู้เรี ยนให้ ได้ ไปฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็ น
ประจาทุกปี และจัดให้ มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรี ยนครบทุกสาขาวิชา
14. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่ วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ ครู ที่ ปรึ กษาเป็ นผู้แจ้ งข้ อมูลของ
นักเรี ยนที่มีความประพฤติอยู่ในกลุม่ เสี่ยงหรื อผลการเรี ยนต่าให้ ผ้ ปู กครองได้ รับทราบข้ อมูลอยู่เสมอ เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและดูแลแก้ ไขปั ญหาได้ อ ย่างทันท่วงที ทังนี
้ ้จะมี การประสานงานร่ วมกับฝ่ ายกิ จการ
นักศึกษาควบคูไ่ ปด้ วยเสมอ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อ Application Line , Facebook เป็ นต้ น
15. ทางวิทยาลัยฯ มีแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน ซึ่งจะเน้ นให้ ครู ทุกคนใช้ วิธีการสอนที่สอดแทรก
ความรู้ ความคิดและความเข้ าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมทังสอดแทรกลงไปในการ
้
ทา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้ วย
16. การใช้ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ได้ ใช้ นโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์เป็ นสาคัญ
ทาให้ การปฏิบตั ิของครู บุคลากรและนักเรี ยน มีความเข้ าใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบตั ิได้ ทนั ที
17. การปฏิบตั ิงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการทางานอย่างเป็ นขันตอน
้
มีการรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน และรวบรวมทาเป็ นแผนปฏิบตั ิงานและรายงานประจาปี เป็ นประจาทุกปี
18. ครู แ ละนัก เรี ยนมี ค วามมุ่ง มั่น ตัง้ ใจและเข้ า ร่ วมในการท าโครงการ กิ จ กรรม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
19. วิทยาลัยฯ ใช้ ระบบเครื อข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัยฯ
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการให้ บริ การข้ อมูลและสารสนเทศแก่ผ้ เู รี ยนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้ บริ การ
ทางด้ านงานทะเบียน งานผลการเรี ยน งานการเงิน ประวัตินกั เรี ยน โดยมีครู และเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาและปรั บปรุ งระบบโดยตรง ทาให้ สามารถให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างทัว่ ถึง และทันต่อความ
ต้ องการ
20. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน และจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่น
ใหม่ทกุ ปี
21. วิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณภาพภายในสถานศึกษา และดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างเป็ นขันตอนให้
้
ทางผู้บริ หารได้ รับ
ทราบ
22. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประจาปี มีแผนพัฒนาสถานศึกษา
และนามาใช้ พฒ
ั นาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. ปรับปรุ งแผนการสอนภายในสถานศึกษาที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและให้ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนให้ มากขึ ้น
2. พัฒนาผลงานวิจยั ครูให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อส่งประกวดภายนอก
3. ให้ ครูผ้ สู อนได้ พฒ
ั นารายวิชาหรื อกลุม่ วิชาร่วมกับสถานประกอบการให้ ครบทุกสาขาวิชา
4. ศึกษา ข้ อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา โดยเริ่ มเป็ นบางสาขาวิชาในปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
5. จั ด หาทุ น และหน่ ว ยงานภายนอกให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษา ได้ รั บ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากหน่วยงานทังภายในและภายนอกสถานศึ
้
กษา
6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการโครงการด้ านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อ ม ยังมี น้อ ย
เกินไป ซึง่ จาเป็ นต้ องเพิ่มจานวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้ มากขึ ้น
7. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้ นด้ านการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามที่สอศ. กาหนดและเกณฑ์ที่ทางสมศ.กาหนด
ไว้ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
8. กาหนดหน้ าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้ อมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ให้ แก่คณะกรรมการได้ อย่าง
ชัดเจนมากขึ ้นและสามารถตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและทัว่ ถึง
9. ปรับปรุงแบบเก็บข้ อมูลที่ใช้ ในการตรวจสอบงานในฝ่ ายต่างๆ ให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับ
งานที่กาหนดไว้ สามารถใช้ ในการรายงานผลได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
10. ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองได้ เรี ยนมา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่
11. ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้ มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรี ยน เป็ นไปตาม
ความต้ องการของชุมชน สังคมและสอดคล้ องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยูเ่ สมอ
12. งบประมาณด้ านการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัยทัง้
ในส่วนของครูและนักเรี ยนมีน้อยเกินไป
2.3 ข้ อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่ ต้อ งพัฒนาและ
เสริ มจุดเด่น ดังนี ้
1. เกณฑ์ อัตรากาลังของครู ต่อ จานวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานัน้ ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมี เกณฑ์ที่สูงกว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่าด้ วยการกาหนด
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จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมี
ความจาเป็ นและเล็งเห็นถึงภาระหน้ าที่ในงานต่าง ๆ ซึง่ มีมาก จึงต้ องให้ มีบุคลากรทางการศึกษาที่มากขึ ้น
2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบแผนการสอน บันทึก
หลังการสอน การนิเทศการสอนอย่างมีขนตอนและเป็
ั้
นระบบ ให้ มีการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริ มสร้ างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้ แก่ผ้ เู รี ยนให้ มากขึ ้น
3. จัดกิจ กรรมแนะแนวผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าและไม่ตั ้งใจเรี ยน ให้ มีการพัฒนา
ทางด้ านการเรี ยนมากขึ ้น
4. สรรหาความร่ วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ภายนอกให้ มากขึ ้น เพื่อ นามาพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้ มีประสิทธิภาพ
5. ขยายการประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนได้ ร้ ูจกั วิทยาลัยฯ ให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
6. จัดทากิจกรรม โครงการที่ม่งุ ส่งเสริ มด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและพัฒนาผู้เรี ยนด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ มากยิ่งขึ ้น
2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้ การพัฒนาสถานศึกษา เป็ นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา จึงได้ กาหนดแนวทางการพัฒนาที่ต้องแก้ ไข เพื่อเสริ มจุดเด่นให้ ดียิ่งขึ ้น ดังนี ้
1. ส่งเสริ มการพัฒนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน โดยจัดให้ มีการทาโครงการ
บูรณาการในทุกระดับชัน้ และทุกสาขาวิชา
2. จัดให้ มีการประกวดผลงานผู้เรี ยน ทังภายในและภายนอก
้
โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากทางวิทยาลัยฯ ให้ มากขึ ้น
3. ส่งเสริ มและพัฒนาครู โดยจัดอบรมให้ ความรู้ ในการจัดทาผลงานวิจัย และจัดศึกษาดูงานด้ าน
งานวิจยั กับหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้ องด้ านงานวิจยั และจัดผู้เชี่ยวชาญด้ านงานวิจยั มาให้ คาแนะนาปรึกษา

ภาคผนวก

ลงนามรับรองรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2559 โดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

....................................................
(นายชยุต จุลชาต)
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

....................................................
(นางสาวกาญจนา คาศิริ)
ผู้อานวยการ/กรรมการและเลขานุการ

....................................................
(นายบุญเรื อง ตันยา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

...................................................
(นายเสรี นุม่ หอม)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

....................................................
(นายกฤษณ์ คาศิริ)
กรรมการ

....................................................
(นายกิตติ คาศิริ)
กรรมการ

....................................................
(นายสิตางศุ์ จุลชาต)
ผู้แทนครู

....................................................
(นางสาวมณีรัตน์ ฐิ ติกลุ )
ผู้แทนครู

....................................................
(นางสิริกร มหาวงศ์)
ผู้แทนผู้ปกครอง

