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ค ำน ำ 
 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559 
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้รับ
ทราบเก่ียวกับการด าเนินงานภายในวิทยาลยัฯ ว่าประสบความส าเร็จตรงตามมาตรฐานและตัวบ่งชีข้อง
อาชีวศกึษามากน้อยเพียงใด และทางวิทยาลยัฯ มีความพยายามท่ีจะเสริมสร้างทกัษะ ความรู้ ความสามารถ
ให้แก่ผู้ เรียนอยา่งจริงจงั เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและสงัคม 

 การเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีหลากหลาย 
ตลอดปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งพฒันาครูผู้ สอนให้มีทักษะความรู้ทางด้านการสอน เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะทางด้านการปฏิบติังานจริง พฒันาจิตพิสยัให้แก่ผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ พฒันาอาคาร
สถานท่ีให้เป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น  

 ความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีปรากฏในรายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 นี ้                 
จะปรากฏออกมาไม่ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกวิทยาลยัฯ รวมถึง
หนว่ยงานตา่ง ๆ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรสนบัสนนุ และนกัเรียน  นกัศึกษาของวิทยาลยัฯ ทุกคนท่ีได้ให้ความ
ช่วยเหลอืสนบัสนนุแก่ทางวิทยาลยัฯ ตลอดมา   ซึง่ทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ต้องขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนีแ้ละจะปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลยัฯ ให้ประสบผลส าเร็จท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

 
วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ 

                                                                                 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2560 
 
 

 
 



 

 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
บทสรุปผู้บริหำร  
 
ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ  
  - ข้อมลูทัว่ไปของสถานศกึษา 1
  - ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชนบริเวณสถานศกึษา 1 
  - ประวติัสถานศกึษา 5 
  - โครงสร้างการบริหารของสถานศกึษา 9 
  - ข้อมลูด้านการบริหาร 9 
  - จ านวนครู / บุคลากรทางการศกึษา / บุคลากรอ่ืน ๆ 10 
  - จ านวนครูแยกตามสาขาวิชา/สาขางาน 11 
  - จ านวนบุคลากรทางการศกึษา 11 
  - จ านวนผู้ เรียนจ าแนกตามระดบั สาขางาน และชัน้ปี 12 
  - จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 13 
  - เกียรติประวติัของสถานศกึษา 13 
  - เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 24 
 
ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
  - ทิศทางการด าเนินงานของสถานศกึษา 50 
  - แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศกึษา 51
  - รายงานด้านงบประมาณ 52 
  - การพฒันาการจดัการศกึษาจากผลการประเมินคณุภาพการศกึษา 53 
 
ตอนที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ     
  - มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจดัการศกึษา 60 
  - มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจดัการศกึษา   64 
  - มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 79 
  - มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 88 

 



 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 
ตอนที่ 4 สรุปผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ    
  - สรุปผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 92 
  - จุดเดน่ 93 
  - จุดท่ีควรพฒันา 95 
  - ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 95 
  - แนวทางการพฒันาสถานศกึษา 96 
ภำคผนวก 
ลงนามรับรองรายงานประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี 2559  โดยคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในกำรอำชีวศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2559 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศกึษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  

และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง พ.ศ.2559 
 
ผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศกึษา 

 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ    
1.1 ระดบัตวับง่ชี ้

1.1.1 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดีมาก”      จ านวน   7  ตวับง่ชี ้
1.1.2 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดี”      จ านวน   6  ตวับง่ชี ้   
1.1.3 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “พอใช้”      จ านวน   1  ตวับง่ชี ้   
1.1.4 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุง”     จ านวน   -   ตวับง่ชี ้   
1.1.5 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งดว่น”    จ านวน   -   ตวับง่ชี ้   

 
1.2 จุดเด่น  (การปฎิบติัของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ี
สง่ผลให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

1. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการท าโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า   
ทกุปี 

2. ทางวิทยาลยัฯ ก าหนดให้ครูผู้สอนทกุคน ต้องได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่าง
น้อย คนละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนของครูให้ดียิ่งขึน้ และยงัสนบัสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าสื่อการสอนเพื่อใช้ในการพฒันาการสอน
ของตนเอง 

 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

1 5 3.90     8.9 4.45 

2 3 5 4 4 5 5 26 4.33 

3 4 4 4 5   17 4.25 

4 5 5     10 5.00 

รวม 17 17.9 8 9 5 5 61.9 4.42 

มำตรฐำนที่ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 



 

 

3. ครูผู้ สอนทุกคนได้รับการอบรมการจัดท าแผนการสอนและชีแ้จงเก่ียวกับหลกัสูตรของ
วิทยาลยัฯเพื่อให้สามารถจดัท าแผนการสอนได้อยา่งถกูต้องและสอดคล้องกบัหลกัสตูรของวิทยาลยัฯ และ
หลกัสตูรแกนกลาง และมีการตรวจประเมินผลการจัดท าแผนการสอน บันทึกหลงัการสอน เพื่อน าผลท่ี
ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

4. ก าหนดให้ครูต้องท าแผนการสอน บนัทกึหลงัการสอน และมีการประเมินผลการท าแผนการ
สอน บนัทกึหลงัการสอน โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ประเมินเป็นประจ าทกุปีการศกึษา 

5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพฒันาทางด้านความรู้  ด้านทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ของตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี ดงัจะเห็นได้จากท่ีครูภายในวิทยาลยัฯ มีวุฒิการศึกษาขัน้ต ่าระดบั
ปริญญาตรีขึน้ไปและมีใบประกอบวิชาชีพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้ศกึษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวิชาที่สอนอยา่งตอ่เน่ือง   

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนว่ยงานหรือองค์กรภายนอกอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

8. ทางวิทยาลยัฯ สนบัสนนุให้สาขาวิชาตา่ง ๆ ได้จดัโครงการเพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพกับ
ชุมชน โดยได้ตัง้งบประมาณในการด าเนินการไว้อยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้ครู นกัเรียนในสาขาวิชานัน้ 
ๆ ได้ช่วยกนัคิดกิจกรรมวา่จะด าเนินการในรูปแบบใดโดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้อยา่งเป็นขัน้ตอน 

9. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ เรียน เม่ือผู้ เรียนต้องเข้าสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และจดัให้นกัเรียนในระดบั ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี 
เพื่อให้ผู้ เรียนได้ทดสอบความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเองให้มีมาตรฐานตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนดไว้ทกุขัน้ตอน 

10. สถานศกึษามีการติดตามผู้ เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาได้จ านวนมากขึน้  เน่ืองจากได้รับความ
ร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีผู้ส าเร็จการศกึษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หนว่ยงานผู้ รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาให้
ข้อมลู 

11. ผู้ เรียนได้รับการประเมินผลความพงึพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการท่ี
อยูใ่นเกณฑ์ดี เน่ืองจากผู้ เรียนได้รับการอบรมในเร่ืองจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทกัษะในการท างานท่ีดี 

12. จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา    (สอศ.)  เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นกัเรียนได้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพฒันา
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของตนเอง ซึง่นกัเรียนของทางวิทยาลยัฯ ได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง เหรียญ
เงินและเหรียญทองแดง ได้เป็นจ านวนมากทกุปี 



 

 

13. มีการจัดสง่ผู้ เรียนให้ได้ไปฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน
เป็นประจ าทกุปี  และจดัให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้ เรียนครบทกุสาขาวิชา 

14. ทางวิทยาลยัฯ มีการประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง โดยให้ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูล
ของนกัเรียนท่ีมีความประพฤติอยู่ในกลุม่เสี่ยงหรือผลการเรียนต ่าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ 
เพื่อหาแนวทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที ทัง้นีจ้ะมีการประสานงานร่วมกับฝ่าย
กิจการนกัศกึษาควบคูไ่ปด้วยเสมอ  โดยติดตอ่ทางโทรศพัท์ หรือ Application Line , Facebook  เป็นต้น 

15. ทางวิทยาลัยฯ มีแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ซึ่งจะเน้นให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนท่ี
สอดแทรกความรู้ ความคิดและความเข้าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมทัง้
สอดแทรกลงไปในการท า โครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ ด้วย 

16. การใช้อัตลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ ได้ใช้นโยบายของวิทยาลยัฯ ท่ีเก่ียวกับความซื่อสตัย์เป็น
ส าคญั ท าให้การปฏิบติัของครู บุคลากรและนกัเรียน มีความเข้าใจท่ีตรงกนั สามารถปฏิบติัได้ทนัที 

17. การปฏิบติังานภายในวิทยาลยัฯ มีการตรวจสอบการท างานอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการรายงาน
ผลการปฏิบติังาน และรวบรวมท าเป็นแผนปฏิบติังานและรายงานประจ าปี เป็นประจ าทกุปี 

18. ครูและนกัเรียนมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและเข้าร่วมในการท าโครงการ กิจกรรม ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา เป็นอยา่งดี 

19. วิทยาลยัฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายใน
วิทยาลยัฯ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้ เรียนและบุคลากรทุกคน โดย
สามารถให้บริการทางด้านงานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวัตินักเรียน โดยมีครูและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการพฒันาและปรับปรุงระบบโดยตรง ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้
อยา่งทัว่ถึง และทนัตอ่ความต้องการ 

20. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดซือ้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทกุปี 

21. วิทยาลยัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินงานมา
อย่างต่อเน่ือง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขัน้ตอนให้ทาง
ผู้บริหารได้รับทราบ 

22. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี มีแผนพัฒนา
สถานศกึษา และน ามาใช้พฒันาสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 
 
 



 

 

1.3 จุดควรพัฒนำ  (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำไม่เป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในกำรอำชีวศึกษำที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 

1. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายและให้มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชาที่สอนให้มากขึน้ 

2. พฒันาผลงานวิจยัครูให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้  เพื่อสง่ประกวดภายนอก 
3. ให้ครูผู้สอนได้พฒันารายวิชาหรือกลุม่วิชาร่วมกบัสถานประกอบการให้ครบทกุสาขาวิชา 
4. ศกึษา ข้อมลูและประสานงานกบัสถานประกอบการ หนว่ยงานตา่ง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการ

จดัการศกึษาระบบทวิภาคี ในทกุสาขาวิชา โดยเร่ิมเป็นบางสาขาวิชาในปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 
5. จัดหาทุนและหน่วยงานภายนอกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ

ทนุการศกึษา ทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยงัมี

น้อยเกินไป ซึง่จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนกิจกรรมและงบประมาณดงักลา่วให้มากขึน้ 
7. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกบัมาตรฐานและตวับ่งชีข้องเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามท่ี สช.ก าหนดและเกณฑ์ท่ี
ทางสมศ.ก าหนดไว้ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

8. ก าหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหวัข้อมาตรฐานและตวับ่งชีใ้ห้แก่คณะกรรมการได้
อยา่งชดัเจนมากขึน้และสามารถตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและทัว่ถึง 

9. ปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบังานท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

10. ให้ผู้ เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเองได้เรียนมา เพื่อให้
ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานได้อยา่งเต็มท่ี 

11. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรของวิทยาลยัฯ ให้มีความทนัสมัย เหมาะสมกับผู้ เรียน เป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน สงัคมและสอดคล้องกบัหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการอยูเ่สมอ 

12. งบประมาณด้านการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประ ดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยัทัง้ในสว่นของครูและนกัเรียนมีน้อยเกินไป 

13. วิทยาลยัฯ ควรจดัหาทนุสนบัสนนุด้านการประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้ เรียน  จากหนว่ยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึน้ 
 
 
 



 

 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (กำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ) 

1. เกณฑ์อตัราก าลงัของครูตอ่จ านวนบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษานัน้ ในสถานศึกษา
เอกชนตา่ง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ท่ีสงูกวา่ระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เน่ืองจากสถานศึกษาเอกชน
มีความจ าเป็นและเลง็เห็นถึงภาระหน้าท่ีในงานต่าง ๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาก
ขึน้ 

2. พฒันาหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลยัฯ มีการตรวจสอบแผนการสอน 
บันทึกหลังการสอน การนิเทศการสอนอย่างมีขัน้ตอนและเป็นระบบ ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้ เรียนให้มากขึน้ 

3. จดักิจกรรมแนะแนวผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและไม่ตัง้ใจเรียน  ให้มีการพฒันา
ทางด้านการเรียนมากขึน้ 

4. สรรหาความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอ่ืน ๆ ภายนอกให้มากขึน้ เพื่อน ามาพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนภายในวิทยาลยัฯ ให้มีประสทิธิภาพ 

5. ขยายการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้จักวิทยาลัยฯ ให้มากยิ่ งขึน้  เพื่อ เสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือทางการศกึษาตอ่ไปในอนาคต 

6. จัดท ากิจกรรม โครงการท่ีมุ่งส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาผู้ เรียนด้าน
คณุธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งขึน้  

7. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทุนในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เน่ืองจาก
สถานศกึษาขนาดเลก็ ไม่มีเงินทนุมากพอท่ีจะจดัท าโครงการได้ 

 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาเอกชน ประเภทอาชีวศกึษา  
ประจ าปีการศกึษา 2559 

 
ตอนที่ 1  

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา  
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ที่ตัง้ 

 เลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 14 ซอย วัดสงัวรฯ ถนน กาญจนาภิเษก ต าบล บางม่วง  อ าเภอบางใหญ่  
จงัหวดั นนทบุรี  รหสัไปรษณีย์ 11140 

โทรศพัท์ 0-2924-7601-5   โทรสาร 0-2924-7606  

Website : www.wanich.ac.th 

E – mail : wac2538@gmail.com 
      สังกัด  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
  ค าขวัญจังหวัด   

  พระต าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จฯ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ              
เลือ่งลอืทเุรียนนนท์ งามนา่ยลศนูย์ราชการ 
  ค าขวัญอ าเภอ  

  บางใหญ่น่าอยู่ มุ่งมั่นสูก่ารบริการท่ีได้มาตรฐาน ประสานรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแล
คณุภาพชีวิต 
  ที่อยู่ที่ว่าการอ าเภอ    

  เลขท่ี 9/317 หมู่ท่ี 6 ซอยบางใหญ่ซิตี ้ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน อ าเภอ
บางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 
  หมายเลขโทรศัพท์  0-2595-0814 

  หมายเลขโทรสาร  0-2595-0244-5 
   

 

http://www.wanich.ac.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
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ประวัติความเป็นมา 
  อ.บางใหญ่ ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2445 เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต จัดตัง้

ขึน้ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ตามหลกัฐาน ใบบอกท่ีค้นพบจากหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติปรากฏว่า  ได้เปิดกระท าการตัง้แต่วันท่ี  9 มีนาคม  ร.ศ.121 ตรงกับปีขาล  วัน
จนัทร์ ขึน้ 15 ค ่า เดือน 4 พ.ศ. 2545 ซึง่มีอายคุรบ 109 ปี ของการจดัตัง้อ าเภอบางใหญ่  
  เนือ้ที่/พืน้ที่   96,398 ตร.กม. 
  สภาพภมูิอากาศ    

  โดยทัว่ไปอ าเภอบางใหญ่มีสภาพเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ มีเนือ้ท่ีประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือ 
60,248 ไร่ มีคลองส าคญัได้แก่ คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมีคลองเล็ก
คลองน้อยกระจายไปทัว่  
  ข้อมูลการปกครอง  ประกอบไปด้วย เทศบาล 5 แหง่ อบต.3 แหง่ 

1. เทศบาลต าบลบางม่วง ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ท่ี 2 และบางสว่นของหมู่ท่ี 
12) ต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ท่ี 5 และบางสว่นของหมู่ท่ี 4, 11) และต าบลเสาธงหิน (เฉพาะ
บางสว่นของหมู่ท่ี 1-3) 

2. เทศบาลต าบลบางใหญ่ ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลบางแม่นาง (เฉพาะบางสว่นของหมู่ท่ี 3, 5-8) 
ต าบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ท่ี 2 และบางสว่นของหมู่ท่ี 1, 3-6) และต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะ
บางสว่นของหมู่ท่ี 1, 2, 4) 

3. เทศบาลต าบลเสาธงหิน ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ท่ี 4-8 และบางสว่นของ
หมู่ท่ี 1-3) 

4. เทศบาลต าบลบางเลน ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ท่ี 1-3, 6-10 และบางสว่น
ของหมู่ท่ี 4, 11) 

5. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ท่ี 1, 3-11, 13-15 
และบางสว่นของหมู่ท่ี 12  นอกเขตเทศบาลต าบลบางม่วง)  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ครอบคลุมพืน้ท่ีต าบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ครอบคลุมพืน้ท่ีต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

 อ าเภอบางใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต ำบลแต่ละต าบลแบ่งย่อยออกเป็น
หมู่บำ้น รวม 69 หมู่บ้าน ได้แก่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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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. บ้านใหม่  (Ban Mai)  11 หมู่บ้าน 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  อาชีพหลกั ได้แก่   เกษตรกรรม ค้าขาย  
  อาชีพเสริม ได้แก่  รวมกลุม่ผลติสนิค้า OTOP  

 จ านวนธนาคาร มี 16 แหง่ ได้แก่  
 -  ธนาคาร ออมสนิ  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 กสกิรไทย 2 สาขา 
 -  ธนาคาร กรุงไทย 3 สาขา 
 -  ธนาคาร ไทยธนาคาร 
 -  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา 
 -  ธนาคาร ธนชาติ 

  จ านวนห้างสรรพสนิค้า มี 3 แหง่ 
  ด้านสังคม 
  วิทยาลยัฯ / มธัยม 3 แหง่ ได้แก ่

1. โรงเรียนราชวินิตบางใหญ่ (นนทกิจประชาอุปถมัภ์) 
2. โรงเรียนชุมชนวดับางโค (โรงเรียนฯ ในฝัน) 
3. โรงเรียนวดัพิกุลเงิน  
4. โรงเรียนวดัพระเงิน 
5. ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ (ศูนย์โรงเรียนวดัพระเงิน) 
6. โรงเรียนวดัสงัวรพิมลไพบูลย์ 
7. ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ (ศูนย์โรงเรียนวดัสงัวรพิมลไพบูลย์) 
8. โรงเรียนเปรมประชาวฒันา 
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  ด้านประชากร 
  จ านวนประชากรทัง้สิน้รวม  111,464  คน 

  จ านวนประชากรชาย  รวม 51,494  คน 

  จ านวนประชากรหญิง รวม 59,970 คน 

  ความหนาแนน่ของประชากร  1,161 คน/ตร.กม. 
  ด้านการคมนาคม 

 ทางบก   
ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) 
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302) 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3215) 
ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3901 (คูข่นานกาญจนาภิเษกด้านนอก) 
ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3902 (คูข่นานกาญจนาภิเษกด้านใน) 
ถนนบางม่วง-บางคลูดั (ทางหลวงชนบท นบ.1001) 
ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ (ทางหลวงชนบท นบ.1009) 
ถนนบางใหญ่-บางคลูดั (ทางหลวงชนบท นบ.1026) 
ถนนไทรน้อย-ดอนตะลมุพกุ (ทางหลวงชนบท นบ.5027) 
ทางหลวงชนบท นบ.1016 (แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านคลองก านนัจิตร) 
ทางหลวงชนบท นบ.5005 (ประชาอุทิศ-วดัหลงับาง) 
ทางหลวงชนบท นบ.5035 (แยกพอ่ปู่ -ตลาดบางคลูดั) 
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่) 

 ทางหลวงท้องถ่ิน นบ.ถ 1-0010 (วิทยาลยัฯเตรียมอุดมศกึษาฯ บางใหญ่-วดัสวนแก้ว) 
 ทางน า้  - ทา่เรือขนสง่โดยสาร    

  ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ได้แก่ ข้าว  ไม้ดอกไม้ประดบั เช่น ต้นชวนชม/ลีลาวดี  

ไม้ผล เช่น ทเุรียนนนท์ มะม่วงยายกล า่   
  ช่ือแหล่งน า้ที่ส าคัญ (แม่น า้/บงึ/คลอง) ได้แก่  
  คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง คลองอุดมมหาสวสัด์ิ  
  โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  ได้แก ่  

1. โรงงานคงคาเมนแูฟคเจอเรอร์ ต.บางใหญ่ 

2. โรงงานไทยร่มเกล้า ต.บางใหญ่ 

3. โรงงานแวน่ตาอินเตอร์โกลด์ หมู่ท่ี 9 ต าบลบางเลน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3901&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3902&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.1016&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5005&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5035&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5014&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%9A.%E0%B8%96_1-0010&action=edit&redlink=1
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4. โรงงานยง่ก่ี (ผลติอะไหลร่ถยนต์)หมู่ท่ี 9 ต าบลบางเลน 
3. ประวัติสถานศึกษา  

 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2538 โดยนายสทุศัน์ จุลชาต ซึ่ง
ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทัง้ยงัผู้ เป็นบริหารและผู้ก่อตัง้โรงเรียนใน
ภาครัฐบาลและเอกชนหลายแหง่ เช่น โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ โรงเรียนพณิชยการราชด าเนิน เป็นต้น                   

ในปี 2538 เปิดสอนเพียงในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบญัชี และสาขาวิชา
การขาย  มีผู้ เรียนจ านวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลงั ปัจจุบนัมีเนือ้ท่ีรวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มี
อาคารรวมทัง้สิน้ 6 หลงั แบง่เป็นห้องเรียน 21 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 

ในปี 2539 วิทยาลยัฯได้รับอนุญาตให้ขยายระดบัการศึกษาเพิ่มขึน้ ในหลกัสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาการบญัชี และสาขาวิชาการตลาด 

ในปี  2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดบัการศึกษาเพิ่มขึน้ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ในปี 2542 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาการบญัชี,สาขาวิชาการขาย และในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)สาขาวิชาการบญัชี  
สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตัง้แต่ปีการศึกษา  2542-2546 ซึ่งนบัเป็นวิทยาลยัฯ
เอกชนในระดบัอาชีวศกึษาแหง่แรกในจงัหวดันนทบุรี ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษาครบทุกสาขาวิชาท่ี
เปิดท าการสอน  

ปีการศึกษา  2546  ทางวิทยาลยัฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ.และ
ได้รับการประเมินอยูใ่นระดบัดี 

ในปีการศึกษา 2548 ทางวิทยาลยัฯ ได้เพิ่มหลกัสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขึน้เป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาหลกัสตูรของวิทยาลยัฯให้มีสาขาวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสม
กับสภาพความต้องการของสงัคมและความถนัดของผู้ เรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีเป็นส าคญั  

ปีการศึกษา 2550 ทางวิทยาลยัฯได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก   ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดบัสถานศกึษาอยูใ่นระดบัคะแนน 
4.20 ผลประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี 

ปีการศึกษา 2551 ทางวิทยาลยัฯ ได้เพิ่มหลกัสูตรสาขาการท่องเท่ียว  ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเ รียนท่ีจบในสาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลกั โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาหลกัสตูรของวิทยาลยัฯให้มีสาขาวิชาชีพ
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ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพความต้องการของสงัคมและความถนดัของผู้ เรียน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านภาษาองักฤษเป็นส าคญั  

ปีการศกึษา 2553 ทางโรงเรียนได้เปิดหลกัสตูรอาชีวะศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.)  โดยได้เพิ่มสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเท่ียว เพิ่มขึน้อีก 1 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2554 ปลายภาคเรียนท่ี 2 ทางวิทยาลยัฯ ได้เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนวานิชพณิชยการ 
เป็น วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

 ปีการศกึษา 2555 ทางวิทยาลยัฯ ได้รับเกียรติบตัร ความร่วมมือในการอบรมการใช้สือ่การเรียนการ
สอน CAI ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปให้กับชุมชนและสงัคม โดยเป็นศูนย์การอบรม จากส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 

ปีการศกึษา 2556 ทางวิทยาลยัฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา เม่ือ
วนัท่ี 24,25,27  มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการจ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 

1. นายพิสทิธ์ิ  พฒันาอนสุรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี (ประธาน) 
2. นางสาววชิราพร มหาวงศนนัท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี (กรรมการ) 
3. นายคณุ  เวชวิริยพาณิชย์ (กรรมการ) 
4. นางวิภาวรรณ มานุ้ย  ผอ.กลุม่สง่เสริมสถานศกึษาเอกชน (กรรมการและเลขาฯ) 
5. นางสจิุตรา นาคแป้น (กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร) 
นอกจากนีท้างวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับการตรวจจากส านกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าด าเนินการประเมินในวันอังคารท่ี 28  วัน
พฤหสับดีท่ี 30 และวนัศุกร์ท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด าเนินการประเมิน ดงัมีรายนาม ดงันี ้

1. ดร.นดัดา องัสโุวทยั  ประธานกรรมการผู้ประเมิน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ    อ ่าค าสรง  กรรมการผู้ประเมิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีวิลาส กิจวิธี  กรรมการและเลขานกุารผู้ประเมิน 

 ปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้สง่นกัเรียนนกัศึกษา เข้าคดัเลือก
นกัเรียน นกัศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 คน  ซึ่งได้รับการคดัเลือกจากส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ให้ได้รับรางวลันกัเรียน นกัศกึษาพระราชทาน ได้แก่ 

1. นางสาวศภุลกัษณ์ ใจสาร    ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
2. นางสาวธนพร  ชูจนัทร์  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
นกัศึกษาระดบัชัน้ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้

เข้าสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ท่ีมหาวิทยาลยั
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลกัสตูร 4 ปี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายปารินทร์  ฉัตรแก้ว
ไพศาล 
 ปีการศึกษา 2559  ทางวิทยาลยัฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ             
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ า้ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26  
สงิหาคม  2559  ดงัมีรายนามดงันี ้
 1. ดร.นดัดา   องัสโุวทยั  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชวนจิต  เอ่ียมฉ ่า กรรมการและเลขานกุาร 

 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม จากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ได้รับคะแนน  80.84  มีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี 

 ทางวิทยาลยัฯ ได้เปลี่ยนหลกัสตูรการศึกษาในระดบัชัน้ ปวส. เป็นหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) พทุธศกัราช 2557 ของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเร่ิมใช้ใน
ระดบัชัน้ปวส.1 
 ทางวิทยาลยัฯ ได้สง่เสริมสนบัสนนุนกัเรียนเข้าคดัเลอืกนกัเรียน นกัศกึษา เพื่อรับรางวลัพระราชทาน
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในระดบัปวช. และปวส.  ได้แก่  

1. นางสาวณฐัธิดา  รัตนพาไชย  นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 
2. นางสาวพชัรินทร์  วงค์แก้ว นกัศกึษาระดบัชัน้ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 
นกัเรียนได้รับการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของจังหวดันนทบุรี เข้าคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา เพื่อรับ

รางวลัพระราชทานในระดบัภาคท่ีวิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  และได้รับการ
คดัเลือกให้ได้รับรางวลันกัเรียน นกัศึกษา เพื่อรับรางวลัพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม  2560 

นกัศึกษาระดบัชัน้ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้
เข้าสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลกัสตูร 4 ปี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายภมิูนทร์  ช่วยรัมภ์ 
 ในปีการศกึษา 2559  สนบัสนนุและสง่เสริมนกัเรียนเข้าแขง่ขนักีฬาปันจกัสลีตั จ านวน 11 คน ได้แก่  

1. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร   นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
2. นายสยามรัฐ  พระรัศมี  นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
3. นายมิตรภาพ  โพธ์ิเท่ียง  นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
4. นายเสฎฐวฒุิ  แซต่ัง้  นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
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5. นางสาวจารุวรรณ  แสงเพ็ชร์ นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
6. นางสาวสภุาพร  สจุริตสถิตานนท์ นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
7. นายดาฮาลนั  เปาะดิชาม ู   นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.2  สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 
8. นางสาวมิณนา นามพนัธ์    นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.2  สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 
9. นายกฤษฎา  แจ่มศรีจนัทร์   นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10. นายสมิธ เทศเซ็น    นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
11. นางสาวธัญลกัษณ์  เกิดอ่ิม นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

 นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาปันจักสีลัตของจังหวัดนนทบุรี  ในการแข่งขันกีฬา
นกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ  ครัง้ท่ี 38 ย่าโมเกมส์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ระหว่างวนัท่ี 23 มกราคม 2559 ถึง 2 
กมุภาพนัธ์ 2560  ซึง่มีนกัเรียนได้รับรางวลั ดงันี ้

1. นายดาฮาลนั  เปาะดิชามู นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวลั
เหรียญเงิน  จากประเภทการร่ายร า (ชาย) 

2. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร  นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1  ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง จากประเภท
การตอ่สู้ รุ่น 67 – 71 กก. 

 นกัเรียนได้เข้าร่วมในการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติครัง้ท่ี 45 (รอบคดัเลอืกภาค 1) “สระแก้วเกมส์” ระหว่าง
วนัท่ี 11-15 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ จงัหวดัสระแก้ว โดยได้สง่นกัเรียนเข้าร่วมการคดัเลอืก ดงันี ้

1. นายเสฎฐวฒุิ  แซต่ัง้    นกัเรียนระดบัชัน้ปวช.1  ได้รับรางวลัเกียรติบตัรรรองชนะเลิศอันดบัหนึ่ง 
รุ่น C ชาย   

2. นางสาวธัญลกัษณ์  เกิดอ่ิม  นกัเรียนระดบัชัน้ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวลั
เกียรติบตัรรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ รุ่น D หญิง    

 ในปีการศกึษา 2559 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้สง่นกัเรียน นกัศึกษาเข้าร่วมแข่งขนั
ทกัษะวิชาชีพภายนอก โดยแข่งขนัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้า 
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  เกมส์การตัดสินใจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการเสนอขายสินค้า  
รวมทัง้วิชาชีพอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยได้สง่นกัศกึษาเข้าแขง่ขนัทกัษะวิชาชีพภายนอก กลุม่ภาคกลาง ครัง้ท่ี 31 
ระหว่างวนัท่ี  6 – 7 กุมภาพนัธ์  2560 ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) จังหวดัชลบุรี มีผู้ เข้า
แขง่ขนัทัง้สิน้ 95 คน ได้รับรางวลัทัง้สิน้ 63 เหรียญ  ดงันี ้

1. เหรียญทอง  37 เหรียญ 
2. เหรียญเงิน  10 เหรียญ 
3. เหรียญทองแดง 16 เหรียญ 
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4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  

  
 

5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
     5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบนั   ตามท่ีตราสารจดัตัง้ของสถานศกึษาก าหนด 

ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
1 นายชยตุ จุลชาต ประธานคณะกรรมการ 4 ปี 
2 นายบุญเรือง ตนัยา ผู้ทรงคณุวฒุิ 4 ปี 
3 นายเสรี   นุม่หอม ผู้ทรงคณุวฒุิ 4 ปี 
4 นายกฤษณ์  ค าศิริ กรรมการ 4 ปี 
5 นายกิตติ ค าศิริ กรรมการ 4 ปี 
6 นายสติางศุ์ จุลชาต ผู้แทนครู/กรรมการ 4 ปี 
7 นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกลุ ผู้แทนครู/กรรมการ 4 ปี 
8 นางสริิกร  มหาวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 4 ปี 
9 นางสาวกาญจนา  ค าศิริ กรรมการและเลขานกุาร 4 ปี 
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5.2 ผู้ รับใบอนญุาต นายชยตุ จุลชาต 
 โทรศพัท์มือถือ  081-700-2747                                                 
 E-mail chayootwac@gmail.com 
 วฒุิการศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศกึษา  
 ด ารงต าแหนง่นีต้ัง้แต ่ ปีการศกึษา 2559 

5.3 ผู้จดัการ นายชยตุ จุลชาต 
 โทรศพัท์ 081-700-2747  
 E-mail chayootwac@gmail.com 
 วฒุิการศกึษาสงูสดุ  ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศกึษา 
 ด ารงต าแหนง่นีต้ัง้แต ่ ปีการศกึษา 2545 
5.4  ผู้อ านวยการ นางสาวกาญจนา  ค าศิริ   
 โทรศพัท์  087-716-5168 
 วฒุิการศกึษาสงูสดุ  ปริญญาตรี  ศกึษาศาสตรบณัฑิต  สาขาภมิูศาสตร์   
 ด ารงต าแหนง่นีต้ัง้แต ่ ปีการศกึษา 2559 
 

6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอ่ืน ๆ (ส ารวจ ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ
ญ
าเ
อก

 

ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ต ่า
กว่

า 
 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 
ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 
1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - - 1 - 
ครู 35 27 8 29 6 - 9 26 - 

บุคลากรทาง 
การศึกษา 

7 - - - - - - 7 - 

บุคลากรสนับสนุน 11 - - - - - - - 11 

รวม 55 29 8 31 6 - 10 34 11 

 
 
 
 
 
 

mailto:chayootwac@gmail.com
mailto:chayootwac@gmail.com


 

 

11 

6.1  จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู พิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ
ญ
า

เอ
ก 

ปริ
ญ
ญ
า

โท
 

ปริ
ญ
ญ
า

ตรี
 

ต ่า
กว่

า
ปริ

ญ
ญ
า

ตรี
 

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
3 2 1 3 - - 1 2 - 

สาขาวิชาการตลาด 5 4 1 4 1 - - 5 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 2 2 2 2 - - 4 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 2 1 1 1 1 - 1 1 - 
สาขาวิชาการตลาด 4 4 - 4 - - 4 - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 3 - - 1 2 - 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             

ธุริกจ 
1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาสามัญ 9 7 2 7 2 - 2 7 - 

รวม 35 27 8 29 6 - 9 26 - 

 
6.2  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน (คน) 
ฝ่ายวิชาการ 
- งานทะเบียนและวดัผล 

 
3 

ฝ่ายธุรการ 
- งานบริหารทัว่ไป 

 
2 

ฝ่ายบริการการศกึษา 
- งานเทคโนโลยีการศกึษา 

 
2 

รวม 7 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ปี (10 มิ.ย.) 

ระดับ/สาขาวชิา 

ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ

ทวภิาคี 

เทียบโอน 

ปกต ิ

ทวภิาคี 

เทียบโอน 

ปกต ิ

ทวภิาคี 

เทียบโอน 

ผู้เรียนรวมทัง้
สถานศกึษา 

404 - - 371 - 20 249 - 20 1,064 

ปวช. 239 - - 220 - 17 249 - 20 745 

ปวส. 165 - - 151 - 3 - - - 319 

ปวช.  แยกตาม
โปรแกรมวชิา       

 

- สาขาวชิาการบญัชี 53 - - 42 - 1 38 - 5 139 

- สาขาวชิาการตลาด 58 - - 72 - 9 74 - 10 223 

- สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธรุกิจ 

83 - - 77 - 6 99 - 1 266 

- สาขาวชิา
ภาษาตา่งประเทศ 

45 - - 29 - 1 38 - 4 117 

รวมระดับปวช. 239 - - 220 - 17 249 - 20 745 

ปวส. แยกตาม
ประเภทวชิา 

 

- สาขาวชิาการบญัชี 36 - - 35 - - - - - 71 

- สาขาวชิาการตลาด 62 - - 45 - 2 - - - 109 

- สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธรุกิจ 

67 - - 64 - 1 - - - 132 

- สาขาวชิา
ภาษาตา่งประเทศ
ธรุกิจ 

 

- - - 7 - - - - - 7 

รวมระดับปวส. 165 - - 151 - 3 - - - 319 
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8.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
   8.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดบั/สาขาวชิา 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวภิาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขาวชิาการบญัชี 33 - 2 35 
- สาขาวชิาการตลาด 38 - 3 41 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 53 - 1 54 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 26 - 2 28 
รวมระดับปวช. 150 - 8 158 

ระดับปวส.     
- สาขาวชิาการบญัชี 25 - - 25 
- สาขาวชิาการตลาด 29 - - 29 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 34 - - 34 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 7 - - 7 
รวมระดับปวส. 95 - - 95 
รวมทัง้หมด 245 - 8 253 

 
9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 9.1 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีดงันี ้

ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ   “ผู้บริหารดีเดน่”  ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา ร่วมกบั
สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 
(กลุม่กรุงเทพมหานคร) 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
2. นายชยตุ  จุลชาต “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา จงัหวดันนทบุรี 
3. นายสติางศุ์  จุลชาต “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา  จงัหวดันนทบุรี 
4. นางอรทยั  ชินนะประภา “ครูดีเดน่”  ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี (กลุม่
กรุงเทพมหานคร) 

5. นางสาวประชิด  ปริญญาชยั
ศกัด์ิ 

- “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559 
 
 
- “ครูเพชรน า้หนึง่” เน่ืองในวนัครู
แหง่ชาติ ประจ าปี 2560   

- ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา  จงัหวดั
นนทบุรี 

- ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา
นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 
ร่วมกบัสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศกึษา
เอกชนนนทบุรี 

6. นายสจิุต  แสงวิโรจนพฒัน์   “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา  จงัหวดันนทบุรี 

7. นางสาวสนิุษา  ทองสขุ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา จงัหวดันนทบุรี 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
8. นายสวุรรณ   แสงดาว - “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559  

 
 

- “ครูดีเดน่”  ประจ าปีการศกึษา 
2560   

- ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา  จงัหวดั
นนทบุรี 

- ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา  ร่วมกบั
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี (กลุม่ภาคกลาง) 

9. นางธาริณี   ฟุ้ งสาคร - “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   
 
 
- “ครูในดวงใจ” เน่ืองในวนัครู
แหง่ชาติ ประจ าปี 2560 

- ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา จงัหวดั
นนทบุรี 

- ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา
นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 
ร่วมกบัสมาคม                           
ผู้ประกอบวชิาชีพบริหาร
การศกึษาเอกชนนนทบุรี 

10. นายเรืองสนัต์   จนัมาค้อ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา  จงัหวดันนทบุรี 

11. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกลุ “ครูสอนดีเดน่” เน่ืองในวนัครู
แหง่ชาติ ประจ าปี 2560 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 
และเขต 2 ร่วมกบัสมาคม                 
ผู้ประกอบวชิาชีพบริหาร
การศกึษาเอกชนนนทบุรี 

12. นายกาวิน   ฤทธิพร “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2559   ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา  จงัหวดันนทบุรี 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
13. นางทศันีย์  บรรลอืพรศกัด์ิ   - “ผลงานวิจยัและนวตักรรมสือ่การ

สอนระดบัประเทศ” ในระดบัดี 
ประจ าปี  2559   

 
 
 
- “ครูในดวงใจ” เน่ืองในวนัครู
แหง่ชาติ ประจ าปี 2560 

- สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 

- ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา
นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 
ร่วมกบัสมาคม                     
ผู้ประกอบวชิาชีพบริหาร
การศกึษาเอกชนนนทบุรี 

14. นายภทัรุท  นามเมือง “ครูดีเดน่”  ประจ าปีการศกึษา 
2560 

ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี (กลุม่ภาคกลาง) 

15. นางกานต์ชนา   คงฤทธ์ิระจนั “ผลงานวิจยัและนวตักรรมสือ่การ
สอนระดบัประเทศ” ในระดบัดี 
ประจ าปี  2559   

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
16 นางสาวอุราพร  ค าสมิ “ครูดีเดน่”  ประจ าปีการศกึษา 

2560 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี (กลุม่ภาคกลาง) 

17. นางพชร   หมายนาค “ครูสอนดีเดน่” เน่ืองในวนัครู
แหง่ชาติ ประจ าปี 2560 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 
และเขต 2 ร่วมกบัสมาคม                    
ผู้ประกอบวชิาชีพบริหาร
การศกึษาเอกชนนนทบุรี 

18. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง “ครูเพชรน า้หนึง่” เน่ืองในวนัครู
แหง่ชาติ ประจ าปี 2560 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 
และเขต 2 ร่วมกบัสมาคมผู้
ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศกึษาเอกชนนนทบุรี 

 
 9.2  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
1. นางสาวณฐัธิดา  รัตนพาไชย รางวลันกัเรียน นกัศกึษา

พระราชทาน  ประจ าปี 2559 
ระดบัปวช. 

กระทรวงศกึษาธิการ 

2. นางสาวพชัรินทร์  วงค์แก้ว รางวลันกัเรียน นกัศกึษา
พระราชทาน  ประจ าปี 2559 
ระดบัปวส. 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
3. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร  

นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1   
ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง 
ประเภทการตอ่สู้ รุ่น 67 – 71 กก. 
กีฬาปันจกัสลีตั 

การแขง่ขนักีฬานกัเรียน 
นกัศกึษาแหง่ชาติ  ครัง้ท่ี 38 
ยา่โมเกมส์ ประจ าปี พ.ศ.
2560 ระหวา่งวนัท่ี 23 
มกราคม 2559 ถึง 2 
กมุภาพนัธ์ 2560     

4. นายดาฮาลนั  เปาะดิชาม ู
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.2  
สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

- รางวลัเหรียญเงิน ประเภท        
ร่ายร า  กีฬาปันจกัสลีตั 

 
 
 
 
- รางวลัเหรียญเงิน ประเภท       
ร่ายร า กีฬาปันจกัสลีตั 

 
 
 
- รางวลัเหรียญทอง ประเภท        
ร่ายร า   กีฬาปันจกัสลีตั 

- รางวลัเหรียญทอง  ประเภทตอ่สู้  
รุ่น 59-63 กก. กีฬาปันจกัสลีตั 

- การแขง่ขนักีฬานกัเรียน 
นกัศกึษาแหง่ชาติ  ครัง้ท่ี 
38 ยา่โมเกมส์ ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ระหวา่งวนัท่ี 23 
มกราคม 2559 ถึง 2 
กมุภาพนัธ์ 2560   

- การแขง่ขนักีฬาเยาวชน
แหง่ชาติ ครัง้ท่ี 33 “ชุมพร-
ระนองเกมส์”  จงัหวดั
ชุมพร  ระหวา่งวนัท่ี 19-25 
มีนาคม 2560   

- การแขง่ขนัปันจกัสลีตั
ยวุชน เยาวชน ชิงชนะเลศิ
แหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ.2560 
ระหวา่งวนัท่ี 2-8 เมษายน 
2560 ณ จงัหวดั
สมทุรสาคร   

5. นายสมิธ เทศเซ็น  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.2  
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

รางวลัเหรียญเงิน ประเภทตอ่สู้ รุ่น 
C ชาย น า้หนกั 47-51 กก.  กีฬาปัน
จกัสลีตั 

การแขง่ขนักีฬาเยาวชน
แหง่ชาติ ครัง้ท่ี 33 “ชุมพร-
ระนองเกมส์”  จงัหวดัชุมพร  
ระหวา่งวนัท่ี 19-25 มีนาคม 
2560   
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
6. นายเสฎฐวฒุิ  แซต่ัง้     

นกัเรียนระดบัชัน้ปวช.1   
รางวลัเกียรติบตัรรองชนะเลศิอนัดบั
หนึง่ รุ่น C ชาย  กีฬาปันจกัสลีตั 

การแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ
ครัง้ท่ี 45 (รอบคดัเลอืก
ตวัแทนภาค 1) “สระแก้ว
เกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 5-15 
กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
จงัหวดัสระแก้ว 

7. นายสยามรัฐ  พระรัศมี  
นกัเรียนระดบัชัน้ปวช.1   

รางวลัเหรียญเงิน  ประเภทตอ่สู้  รุ่น 
39-43 กก. กีฬาปันจกัสลีตั 

การแขง่ขนัปันจกัสลีตั
ยวุชน เยาวชน ชิงชนะเลศิ
แหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ.2560 
ระหวา่งวนัท่ี 2-8 เมษายน 
2560 ณ จงัหวดั
สมทุรสาคร   

8. นางสาวธัญลกัษณ์ เกิดอ่ิม  
นกัเรียนระดบัชัน้ปวช.3  
สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

- รางวลัเกียรติบตัรรองชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ รุ่น D หญิง   กีฬาปันจกั
สลีตั 

 
 
 
- รางวลัเหรียญเงิน  ประเภทตอ่สู้  
รุ่น 63-67 กก.  กีฬาปันจกัสลีตั 

- การแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ
ครัง้ท่ี 45 (รอบคดัเลอืก
ตวัแทนภาค 1) “สระแก้ว
เกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 5-15 
กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
จงัหวดัสระแก้ว 

- การแขง่ขนัปันจกัสลีตั
ยวุชน เยาวชน ชิง
ชนะเลศิแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.
2560 ระหวา่งวนัท่ี 2-8 
เมษายน 2560 ณ 
จงัหวดัสมทุรสาคร   
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
9. นางสาวศิรินภาพร  สดดีุ   

นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1 
เกียรติบตัรเหรียญทอง การแขง่ขนัการประกวด

มารยาทไทยและการสมาคม 
ครัง้ท่ี 31 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
(รอบคดัเลอืก) ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ด าเนิน 

10. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวเกวียน  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1 

เกียรติบตัรเหรียญทอง การแขง่ขนัการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม 
ครัง้ท่ี 31 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
(รอบคดัเลอืก) ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ด าเนิน 

11. นางสาวนริศรา  ลาแพงดี  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1 

เกียรติบตัรเหรียญทอง การแขง่ขนัการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม 
ครัง้ท่ี 31 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
(รอบคดัเลอืก) ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ด าเนิน 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
12. นางสาวอรุณรัตน์  ขจรพรรณ

พงศ์  นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1 
 

เกียรติบตัรเหรียญทอง การแขง่ขนัการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม 
ครัง้ท่ี 31 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
(รอบคดัเลอืก) ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ด าเนิน 

13. นางสาวอภิญญา  สมรุด  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.1 

เกียรติบตัรเหรียญทอง การแขง่ขนัการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม 
ครัง้ท่ี 31 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
(รอบคดัเลอืก) ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการราช
ด าเนิน 

14. นางสาวศิริวรรณ  งามภกัดี  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 
สาขาวิชาการบญัชี 
 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน ผลงาน “คลนีไลต์ แก้วมงักร 
และใบเตย”  การประกวด
สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม สือ่
การเรียนการสอน  ในการ
แขง่ขนัทกัษะวิชาชีพนกัเรียน 
นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
อาชีวศกึษา กลุม่
กรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 31  
ณ วิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู 

 



 

 

22 

ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

15. นางสาวธันย์ชนก  อณุหพิพฒั
นพงศ์   
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 
สาขาวิชาการบญัชี 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน ผลงาน “คลนีไลต์ แก้วมงักร 
และใบเตย”  การประกวด
สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม สือ่
การเรียนการสอน  ในการ
แขง่ขนัทกัษะวิชาชีพนกัเรียน 
นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
อาชีวศกึษา กลุม่
กรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 31  
ณ วิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู 

16. นางสาววรรณเฉลมิ  ป่ีแสงเงิน  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 
สาขาวิชาการบญัชี 
 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน ผลงาน “คลนีไลต์ แก้วมงักร 
และใบเตย”  การประกวด
สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม สือ่
การเรียนการสอน  ในการ
แขง่ขนัทกัษะวิชาชีพนกัเรียน 
นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
อาชีวศกึษา กลุม่
กรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 31  
ณ วิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู 
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ที่ ช่ือ-สกลุ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
17. นางสาวชญัญา    ศรีดี   

นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน ผลงาน “สบู่สครับกาแฟ”  
การประกวดสิ่ งประ ดิษ ฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการเรียนการ
สอน  ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 31  
ณ  วิ ท ย า ลัย เ ท ค โ น โ ล ยี
หมู่บ้านครู 

18. นางสาวประทมุวรรณ  บุญชู  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน ผลงาน “สบู่สครับกาแฟ”  
การประกวดสิ่ งประ ดิษ ฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการเรียนการ
สอน  ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 31  
ณ  วิ ท ย า ลัย เ ท ค โ น โ ล ยี
หมู่บ้านครู 

19. นายวรเมธ  ตัง้ปัญญาไว  
นกัเรียนระดบัชัน้ ปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน ผลงาน “สบู่สครับกาแฟ”  
การประกวดสิ่ งประ ดิษ ฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการเรียนการ
สอน  ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 31  
ณ  วิ ท ย า ลัย เ ท ค โ น โ ล ยี
หมู่บ้านครู 



 

 

24 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2559 
 ทางวิทยาลยั ฯ สง่นกัศึกษาเข้าแข่งขนัทกัษะวิชาชีพภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครัง้ท่ี 31 วันท่ี                
6 – 7 กุมภาพนัธ์  2560  ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) จังหวดัชลบุรี มีผู้ เข้าแข่งขนัทัง้สิน้     
95 คน ได้รับรางวลัทัง้สิน้ 63 เหรียญ  ดงันี ้

1. เหรียญทอง  37 เหรียญ 
2. เหรียญเงิน  10 เหรียญ 
3. เหรียญทองแดง 16 เหรียญ 

 
ตารางแยกจ านวนเหรียญที่ได้ในแต่ละสายวิชา ได้ดังนี ้

ล าดบั สาขาวิชา 
จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั/

ประกวด 
ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 สายวิชาการบญัชี 6 3 1 0 4 
2 สายวิชาการตลาด 13 4 3 0 7 
3 สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ

ทกัษะวิชาชีพ 
71 28 5 15 48 

4 สายวิชาภาษาตา่งประเทศและ
ทกัษะชีวิต 

5 2 1 1 4 

รวมทัง้สิน้ 95 37 10 16 63 
 

 
เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการพัฒนา
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้แบ่งงานออกเป็น 6 
ด้าน คือ  

1. งานด้านการบริหารจดัการ 
2. งานด้านวิชาการ 
3. งานด้านกิจการนกัศกึษา 
4. งานด้านอาคารสถานท่ีและวสัดอุุปกรณ์ 
5. งานด้านธุรการและบุคลากร 
6. งานด้านประชาสมัพนัธ์   
7. งานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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 โดยในงานแต่ละด้านจะก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ผลส าเร็จท่ีคาดหวงั และโครงการ/กิจกรรม/
งาน ซึง่เป็นสว่นท่ีสนบัสนนุในงานแตล่ะด้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
1.  งานด้านการบริหารจัดการ 

1.  บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีมาตรฐานมากขึน้ เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้
เป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคมมากยิ่งขึน้ 

2.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดการบริหารทรัพยากรทางการเรียนการสอน การท ากิจกรรม/
โครงการ ภายในและภายนอกสถานศกึษา ได้อยา่งพอเพียง 

3.  สง่เสริมให้สถานศึกษาได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวฒันธรรมประเพณี โดย
ร่วมมือกบัผู้ปกครอง ชุมชน สถานศกึษา หนว่ยงานภายนอก 
 4.  แก้ไขปัญหาผู้ เรียนท่ีมีอัตราการลาออกกลางคนัและผู้ เรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน ให้มีจ านวน
น้อยลง 
ตารางที่ 1 แสดงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในงานด้านบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.   บริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาใ ห้ เ ป็ น
ระบบและมีมาตรฐาน
มากขึ น้  เ พ่ื อพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นท่ี
ยอมรับจากผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมมาก
ยิ่งขึน้ 

 

- ตัง้กลุ่มคณะท างานเ พ่ือท า
แผน SWOT ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยน ามา
วิเคราะห์ สรุปผล หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยจัดท า
เป็นแผนพฒันาฯ 

- จัดการประชุม วางแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ
พจิารณาแผนพฒันาคณุภาพ 

- จัดประชุมแจ้งการใช้แผนการ
พัฒนาคุณภาพฯ ใ ห้แก่ค รู 
บุคลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้
ทราบถึงแผนดังกล่าว เพ่ือให้
เ กิ ด ก า ร ปฏิ บัติ อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

- แต่งตัง้ผู้ ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พรบ.เอกชนและเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของ สมศ. 

- ค รู  บุ คล ากรทา งก า ร
ศึกษ า  ร้ อ ยละ  20 ไ ด้
ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ร่ ว ม
ประกวด คดัเลือก แข่งขนั
ในหน่ วยงาน อ่ืนๆ จน
ได้รับรางวัลทัง้ในระดับ
จงัหวดั ภาคและประเทศ  

- ผู้ เ รียน ในทุกสาขาวิชา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ได้
ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ร่ ว ม
ประกวด คดัเลือก แข่งขนั
ในหน่ วยงาน อ่ืนๆ  จน
ได้รับรางวัลทัง้ในระดับ
จงัหวดั ภาคและประเทศ 

- ผู้ ปกครอง  ชุมชนและ
สั ง ค ม ร อ บ ๆ  บ ริ เ ว ณ
สถ า น ศึ ก ษ า  ใ ห้ ก า ร
ยอมรับและมีความพึง
พ อ ใ จ ผ ล ก า ร จั ด
การศกึษาในระดบัดีขึน้ไป 

- งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 

- โครงการพฒันาบคุลากร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค รู 

บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ เ รียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวด คัดเลือก แข่งขันใน
หน่วยงานอ่ืนๆ ให้มากขึน้ เพ่ือ
เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ
รวมทัง้ช่ือเสียงให้แก่สถาบนั 

- พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง
ระบบการท างานของฝ่ายต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามวงจรคณุภาพ (P D C A)  
เพ่ือให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก 

- จัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกรอบวิสยัทัศน์ 
และน าผลการประ เมินมา
ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย  แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
โดยผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ผู้ ท่ี มี ส่ ว น
เก่ียวข้องทางการศกึษา 

- น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศกึษาถดัไป 

ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 80 
- ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก มี

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการ
สถานศกึษา ในระดบัดี
ขึน้ไป ร้อยละ 100 

- สถานศึกษาได้รับรางวัล
แล ะ ก า ร ย ก ย่ อ ง จ า ก
หน่วยงานภายนอกเป็น
ประจ าทกุปี 

2.  จดัสรรงบประมาณ เพ่ือ
ใช้ในการจดัการบริหาร
ทรัพยากรทางการเรียน
การสอน การท า
กิจกรรม/โครงการ 
ภายในและภายนอก
สถานศกึษา ได้อย่าง
พอเพียง 

-   คณะกรรมการบริหารร่วมกัน
วางน โยบายและแผนงาน 
ร่วมกับคณะครูและบุคลากรใน
การท าโครงการ/กิจกรรม โดย
ก าหนดแผนงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
แ ล ะ แ ผ น พัฒ น า คุณ ภ า พ
การศกึษา โดยให้ครอบคลมุต่อ
การบริหารจดัการในทกุ ๆ ด้าน 

- สถ านศึ กษาสามา ร ถ
พฒันาคณุภาพการศึกษา
ได้ตรงตามหลกัสตูร และ
มีผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาท่ีผา่นเกณฑ์ 

- ผู้ เ รียนมีการพัฒนาผล
การเรียนท่ีสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 
 

- โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ในปีการศกึษา 2559 
จ านวน 58 โครงการ/
กิจกรรม/งาน รวม
งบประมาณทัง้สิน้ 
1,717,00 บาท 
แบง่เป็นรายได้ตา่งๆ 
ดงันี ้
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
-   ก าหนดให้กลุ่มงานวางแผนฯ 

เป็นผู้จดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
โดยพิจารณาจากงบประมาณ
กิจก รรมพัฒนาผู้ เ รี ยนขอ ง
รัฐบาล งบประมาณของทาง
สถานศึกษา ความจ าเป็นหรือ
คว ามส าคัญ ขอ ง ง านนั ้น ๆ 
รวมถึงความต้องการของครู 
บคุลากรและผู้เรียนเป็นหลกั 

-  จดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ โดย
ต้องสอดคล้องกบัแนวทางและ
วธีิการในการประชาสมัพนัธ์  

- ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ส อ บ
ข้อสอบมาตรฐานและ
ข้อสอบ V-Net  และมี
ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย สู ง ก ว่ า
ระดบัประเทศ 

- ผู้ เรียนมีผลการศึกษาจบ
ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 
80 ขึน้ไป และเข้าศึกษา
ตอ่หรือท างานได้ 

- ผู้ เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี    

- จ านวนผู้ เรียนมีจ านวนท่ี
สูงขึ น้ทุก ปี  อย่ าง น้อย    
ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

-รายได้จากเงินอดุหนนุ
ทางรัฐบาล จ านวน 
760,000  บาท 
-รายได้ท่ีเก็บค่าใช้จ่าย
จากนักเรียน จ านวน 
298,000 บาท 
- รายได้จากทาง
วทิยาลยัฯ จ านวน 
659,000 บาท 
 

3.   สง่เสริมให้สถานศกึษา
ได้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทางด้านวชิาการ
และวฒันธรรม
ประเพณี โดยร่วมมือ
กบัผู้ปกครอง ชมุชน 
สถานศกึษา หน่วยงาน
ภายนอก 

- จัดท าแผนงานด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษา ท่ีมีความ
ร่ วม มื อ กับท าง ผู้ ป ก คร อ ง 
ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก โดยใช้สถานศึกษา
เป็นศูนย์ในการให้บริการทาง
การศกึษา  

- สนั บ ส นุ น  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ เรียนทุกคน ได้ฝึกอบรม และ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ
และศิลปะท่ีหลากหลายมาก
ขึน้ เพ่ือน ามาเผยแพร่ตอ่ไป 

- ประสานงานและขอความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้เป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงโดยใช้สถานศึกษา
เป็นศนูย์กลาง 

-  สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
ศนูย์กลางการเรียนรู้ของ
ชมุชน 

-    ครู บคุลากรและผู้ เรียน 
ได้รับการยกย่องและ
ได้รับรางวลัจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ ในด้าน
วชิาการและศลิปะ 
วฒันธรรม ประเพณี            
ปีการศกึษาละ ไมน้่อย
กวา่ 3 รางวลั 

 

- งานบริการด้านวิชาการ
วิชาชีพสู่ชุมชนภายใน
สถานศกึษา 

- งานบริการด้านวิชาการ
วิชาชีพสู่ชุมชนภายนอก
สถานศกึษา 

- กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา 

- กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม
ให้แก่ผู้ เรียน 

- โครงการวานิชนิทรรศ 

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- ส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียนท่ีมี

ความสามารถทางด้านวิชาการ
และศิลป วัฒนธรรมประเพณี
ใ ห้ ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก ใน ท า ง ท่ี
เหมาะสม ส่ง เ ข้ าประกวด 
แข่งขันหรือแสดงตามสถานท่ี
ต่าง ๆ  สามารถสร้างช่ือเสียง
ให้แก่สถานศกึษาได้ 

- สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา 
ให้ เ ป็น ท่ี รู้ จักแก่บุคคลและ
หน่วยงานภายนอก ด้วยการท า
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ร่วมกับชุมชนและ
การบ ริการวิชาการวิชา ชีพ
ให้แก่ชุมชน สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกให้มากขึน้ 

4.  แก้ไขปัญหาผู้เรียนท่ีมี
อตัราการลาออก
กลางคนัและผู้เรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียน ให้
มีจ านวนน้อยลง 

- หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนโดยจดัท าแผน
บริหารความเส่ียงภายใน
สถานศกึษาให้ครบทกุฝ่าย 

- ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้ เรียนท่ี
ประสบปัญหาทางด้านการ
เ รี ย นและสา เ หตุข อ ง ก า ร
ลาออกกลางคนั เพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ สรุปหาสาเหต ุ
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ตอ่ไป 

- ให้ครูประจ าชัน้และครูผู้สอน 
สรุปปัญหาของผู้ เรียนท่ีมีผล
ต่อผลการเรียนแล้วแจ้งข้อมูล
แก่ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 

- พจิารณาในการจดัหา
ทนุการศกึษาให้แก่ผู้ เรียน 

-   ผู้ เรียนมีอัตราการลาออก
กลางคัน ลดลงต ่ ากว่า 
ร้อยละ 20 จากจ านวน
ผู้เรียนทัง้หมด 

-   ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีสงู
กวา่เกณฑ์การจบ
การศกึษา มากกวา่            
ร้อยละ 60 

-  งานส่งเสริมผู้ เรียนด้าน
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ 

- งานสง่เสริมความ 
สามารถดีเดน่ของผู้เรียน 

- กิจกรรมบริหารความ
เส่ียงภายในวทิยาลยัฯ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
รวมทัง้สวสัดกิารต่าง ๆ ท่ี
ผู้ เรียนควรจะได้รับอย่าง
เหมาะสม 

- สร้างเสริมความรักและความ
ผกูพันของครู บุคลากรผู้ เรียน
ทุกคนในสถานศึกษา ใ ห้ มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกันมากขึน้ 
สามารถช่วยเหลือพึง่พาในงาน
ตา่งๆ ด้วยกนัได้รวมทัง้มีความ
รักในองค์กรท่ีมากขึน้ด้วย 

- จดัโครงการ/กิจกรรม หรือสร้าง
งานท่ีสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ ให้ครูในแตล่ะ
สายวชิาได้ท ากิจกรรมกบัครู
และผู้เรียนท่ีอยู่คนละสายวชิา
กนัมากขึน้ 

- จดัสอนเพิม่เติมหรือสอนพิเศษ
ให้แก่ผู้ เรียนท่ีสนใจ โดยให้ครู
และผู้เรียนท่ีสนใจท่ีจะเผยแพร่
ความรู้เป็นผู้สอน  

- จัดโครงการเย่ียมบ้านผู้ เรียนท่ี
มีปัญหาทางด้านการเรียน โดย
เน้นกับผู้ เ รียนท่ีมีปัญหาแต่
สามารถท่ีจะแก้ไขปรับปรุงได้
เป็นส าคญั 

 
2.  งานด้านวิชาการ 
 1. พัฒนาหลกัสตูรของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานและ
สงัคมภายนอก เพื่อให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึน้     
 2. สนบัสนนุครูผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษาและผู้ เรียน ได้พฒันาความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาชีพของตนเองให้สงูขึน้ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน ได้จัดท านวัตกรรม งานวิจัย 
สิง่ประดิษฐ์ ให้มากขึน้ เพื่อน าไปเผยแพร่ และสง่เข้าประกวดตามหนว่ยงานภายนอกให้ได้รับรางวลัท่ีสงูขึน้ 
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4. ปรับปรุงระบบการด าเนินงานภายในฝ่ายวิชาการ ให้เป็นไปตามวงจรคณุภาพ (P D C A) ให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านวิชาการให้สูงขึน้ สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและ
ภายนอกได้ 

5.  พฒันาวิธีการในการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีสงูขึน้ และ
ครูผู้สอนมีคณุภาพมากขึน้  

6. ส่งเสริมผู้ เรียน ให้ได้ออกไปแข่งขันทางวิชาการวิชาชีพจากภายนอกให้มากขึน้ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคณุภาพการศกึษาให้เป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานศกึษาและหนว่ยงานภายนอก 

7. สง่เสริม สนบัสนนุ และหาแนวทางให้ผู้ เรียนได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก 

8. จดัระบบการติดตามตรวจสอบผู้ เรียนท่ีจบการศึกษาและได้งานท าภายใน 1 ปี ให้มีจ านวนท่ีสงูขึน้
และเช่ือถือได้ 

9. แก้ไขและปรับปรุงตัวบ่งชีท่ี้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สอศ.)และเกณฑ์
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก (สมศ.) 

 
ตารางที่ 2  แสดงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในงานด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. พฒันาหลกัสตูรของ

สถานศกึษาให้มีความ
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของชมุชน 
หน่วยงานและสงัคม
ภายนอก เพ่ือให้ผู้เรียน
มีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพเพิม่มาก
ขึน้   

- สถานศกึษาจดัท างานวจิยัใน
เร่ืองความต้องการผู้จบ
หลกัสตูร  ไปประกอบอาชีพใน
ต าแหน่งงานใด ร่วมกบัสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก 

- เชิญผู้แทนชมุชน  อบต. 
เทศบาล สถานประกอบการ
เข้าร่วมจดัท าหลกัสตูรของ
สถานศกึษา 

- เชิญสถานประกอบการเข้า
ร่วมสมัมนาความต้องการด้าน
แรงงานของสถานประกอบการ 

-    ได้หลกัสตูรสถานศึกษาท่ี
สนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก สถาน
ประกอบการ  ท่ี จ ะ รั บ
ผู้ เรียนเข้าประกอบอาชีพ
ครบทกุสาขาวชิาชีพ  

-   สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจในหลักสูตรของ
สถานศึกษา มากกว่ า 
ร้อยละ 80 

 

- งานหลักสูตรภายใน
สถานศกึษา 

2. สนบัสนนุครูผู้สอนและ
บคุลากรทางการศกึษา
และผู้เรียน ได้พฒันา
ความรู้และทกัษะท่ี

- สถานศึกษาฝึกอบรมครูผู้สอน
ให้มีความรู้และทักษะในด้าน
วิชาชีพของตนเอง ตรงตาม
สาขาวิชาชีพท่ีสอนทัง้ภายใน

- ครูผู้สอนได้ผลการ
ประเมนิผู้สอนโดย
นกัเรียนเพิม่สงูขึน้ทกุคน 

 

- งานพัฒนาครูบุคลากร
และผู้ เ รี ยนทาง ด้ าน
วชิาการและวชิาชีพ 

- งานนิเทศการสอน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เก่ียวข้องกบัสาขา
วชิาชีพของตนเองให้
สงูขึน้ 

และภายนอก 

- สถานศกึษาฝึกอบรมบคุลากร
ทางการศกึษาให้มีทกัษะตาม
หน้าท่ีความรับผดิชอบของ          
แตล่ะบคุคลทัง้ภายในและ
ภายนอก 

- สถานศกึษาฝึกอบรมผู้เรียนใน
ด้านการพฒันาความรู้และ
ทกัษะทางวชิาชีพของตนเอง 
ตรงตามสาขาวชิาชีพท่ีเรียนทัง้
ภายในและภายนอก 

- จัดให้มีการนิเทศการสอนของ
ครูผู้สอน ทกุภาคเรียน 

- บุคลากรทางการศึกษา มี
ผลการประเมนิการท างาน
ประจ าปี มีคะแนนท่ีสงูขึน้
ทกุคน 

- ผู้เรียนทกุคนมีผลการ
เรียนในหมวดทกัษะ
วชิาชีพ และวชิาชีพเฉพาะ 
มีผลการเรียนท่ีสงูขึน้ จน
สามารถผา่นเกณฑ์ท่ี
ก าหนดได้ 

- ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ                
ผลการประเมินนิเทศการ
สอนอยู่ในระดบัดีขึน้ไป 

- กิจกรรม Com Camp 
- กิจกรรม English 

Camp 
- กิจกรรม Maketting 

Camp 
- กิจกรรมวนัคริสมาสต์ 
- โครงการสง่เสริมรักการ

อ่านและการใช้
ห้องสมดุ 

- โครงการวานิชนิทรรศ 

- งานบริการด้านวชิาการ
วชิาชีพสูช่มชนทัง้
ภายในและภายนอก 

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจับ
ของครูและผู้เรียน 

- โครงการทักษะความ
เป็นเลศิทางวชิาชีพ 

3. สง่เสริม สนับสนนุ ให้
ครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาและผู้เรียน ได้
จดัท านวตักรรม 
งานวจิยั สิง่ประดษิฐ์ 
ให้มากขึน้ เพ่ือน าไป
เผยแพร่ และสง่เข้า
ประกวดตามหน่วยงาน
ภายนอกให้ได้รับรางวลั
ท่ีสงูขึน้ 

- สถานศกึษาแตง่ตัง้
คณะกรรมการจดัประกวด
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวจิยัของครู 
และผู้เรียน 

- คณะกรรมการท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้จดัหาวทิยากรท่ีมี
ความรู้ทางด้านการสร้าง
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวจิยัของครู 
และผู้เรียนเพ่ือให้ครูสามารถ
สร้างนวตักรรมและงานวจิยัได้
อย่างถกูต้องและมีคณุภาพ 

- จดัประกวดนวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวจิยัของครู และผู้เรียน

- ครูผู้สอนต้องจดัท า
งานวจิยัปีละ 1 เร่ือง 

- ครูและผู้ เรียนทกุคนได้รับ
การอบรมการสร้าง
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ 
งานสร้างสรรค์ และ
งานวจิยั สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงาน
ภายนอกได้มากกวา่                 
ร้อยละ 80 

- สนบัสนนุให้ครูและผู้เรียน
ทกุคนได้จดัท าผลงาน 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ 
งานสร้างสรรค์ และ
งานวจิยั เพ่ือสง่เข้าร่วม
ประกวดกบัหน่วยงาน

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของครู 

- งานสง่เสริมนวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานวจิยั
และโครงงานของ
นกัเรียน 

- งานเผยแพร่ผลงานครู
และนกัศกึษาท่ีมี
ผลงานดีเดน่ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ภายในวทิยาลยัฯ  

- คณะกรรมการท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้คดัเลือกผลงานท่ีได้รับ
รางวลัภายใน  และสง่ผลงาน
เข้าร่วมประกวดนวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวจิยัของครู และผู้เรียน 
แขง่ขนัภายนอกทัง้ระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค และ
ระดบัชาติ 

- สง่เสริม สนับสนนุครู และ
ผู้เรียนในด้านเวลาและให้
ผลตอบแทนหรือทนุการวจิยั 
เพ่ือให้ครูและผู้เรียนได้มีเวลา
และโอกาสในการสร้าง
นวตักรรมและงานวจิยัให้มาก
ขึน้และมีคณุภาพ 

- สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ภายนอกทัง้ระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค และระดบัชาติ
อย่าน้อยปีการศกึษาละ 
10 ชิน้ ขึน้ไป 

- ครูได้ รับรางวัลจากการ
สง่ผลงานเข้าประกวดหรือ
แขง่ขนัในระดบัจังหวดัขึน้
ไป อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 3 ชิน้ 

- ผู้ เ รียนได้ รับรางวัลจาก
การสง่ผลงานเข้าประกวด
ห รื อ แ ข่ ง ขั น ใ น ร ะ ดั บ
จังหวัดขึน้ไป อย่างน้อย   
ปีการศกึษาละ 3 ชิน้ 

4. ปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานภายในฝ่าย
วชิาการ ให้เป็นไปตาม
วงจรคณุภาพ (P D C 
A) ให้เกิดการพฒันา
ทางด้านวชิาการให้
สงูขึน้ สามารถผา่น
เกณฑ์ประเมนิ
มาตรฐานคณุภาพ
การศกึษาทัง้ภายใน
และภายนอกได้ 

- จดัประชมุบคุลากรภายใน
ฝ่ายเพ่ือวางแผนการ
ปฏิบตังิานเพ่ือสอบถาม
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา   

- ตดิตาม ตรวจสอบเพ่ือ
สอบถามความคืบหน้า และ
ปัญหาของการปฏิบตังิาน 

- ปรับปรุงคณุภาพในการ
ให้บริการทางด้านวชิาการแก่
บคุลากรทกุคนในสถานศกึษา 
รวมทัง้ผู้ปกครองและ
หน่วยงานภายนอก ให้มี
คณุภาพมากยิ่งขึน้ 
 

- ค ว ร มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
ภายในฝ่ายอย่ าง น้อย
ภาคเรียนละ  2 ครัง้ และ
บนัทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ได้รับการประเมินความ            
พงึพอใจจากครู  บุคลากร 
ผู้ปกครอง ผู้ เรียน และผู้ ท่ี
มีสว่นเก่ียวข้อง  โดยมีผล
การประเมิน โดยเฉ ล่ีย  
3.51 – 5.00  ร้อยละ 70 
ขึน้ไป 

- บคุลากรทางการศกึษาทุก
คนได้รับการฝึกอบรมด้าน
การบริการและให้ความรู้

-   งานการบริหารและ         
ธรรมาภิบาลของ
สถานศกึษา 

-  งานบริหารจดัการ
ภายในฝ่ายวชิาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการ

บริการและให้ความ รู้ ด้าน
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

- จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของฝ่าย
วชิาการ ทัง้ด้านบุคลากร ด้าน
การให้บริการ ด้านอ านวย
ความสะดวกเร่ืองเอกสาร และ
ด้านอ่ืนๆ 

- วิเคราะห์  ประ เมินผลการ
ปฏิบตังิานภายในฝ่ายวชิาการ 

- สรุปผลด้านการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่าย พร้อมเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา
ระบบการท างานให้ดียิ่งขึน้
ตอ่ไป 

ด้านจรรยาบรรณ ร้อยละ 
100 

5. พัฒนาวิ ธีการในการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ให้
ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ี
สูงขึน้  และครูผู้ สอนมี
คณุภาพมากขึน้  

- จดัหาครูท่ีมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
วชิาการ ให้เป็นผู้ รับผดิชอบใน
การคดิค้นข้อมลูทางวชิาการ 
จดักิจกรรมสง่เสริมผู้เรียนให้มี
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ หรือ
กิจกรรมทางวชิาการในด้าน
ตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุด้านการ
เรียน 

- คดัเลือกครูท่ีมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
วชิาการ ท่ีมีคะแนนสงูตาม
เกณฑ์จากคะแนนประเมนิการ
สอนของครู โดยผู้เรียน เป็น
ผู้ รับผดิชอบในการจดัท า
กจิกรรมเพ่ือสง่เสริมผู้เรียน
ด้านผลสมัฤทธ์ิ  โดย
ประสานงานกับฝ่ายวชิาการ 

- ครูผู้สอนทกุคนได้รับการ
ฝึกอบรมในด้านการ
จดัการเรียนสอนอย่าง
หลากหลาย หรือ การ
สร้างกิจกรรมการเรียน
การสอนให้น่าสนใจ  และ
การให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณวชิาชีพ                   
ร้อยละ 100  

- ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้หลากหลาย มี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ   

- ผู้ เรียนมีความต้องการท่ี
จะเข้าเรียนทุกวิชาและมี
ผลการเรียนท่ีผ่านเกณฑ์
มากกวา่ร้อยละ 70 
 

- งานพฒันาครูและ
บคุลากรทางด้าน
วชิาการและวชิาชีพ 

- งานส่งเสริมผู้ เรียนด้าน
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ 

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของครู 

- งานสง่เสริมนวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานวจิยั
และโครงงานของ
นกัเรียน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- สถานศกึษาแตง่ตัง้

คณะกรรมการส าหรับตรวจ 
ตดิตามผลการจดัการเรียน
การสอนของครูผู้สอนในด้าน
ตา่งๆ เช่น การเข้าสอนตรง
เวลา  การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
กบัวชิาท่ีสอน  การควบคมุชัน้
เรียนให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมกบัการเรียน             
การสอน  

- สถานศกึษาฝึกอบรมครูผู้สอน
ในด้านการจัดการเรียนสอน
อย่างหลากหลาย หรือ การ
สร้างกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้น่าสนใจ  และการให้
ความ รู้ ด้ า นจ ร รยาบร รณ
วชิาชีพ 

- ให้ค รูผู้ สอนในสายวิชาจัด
ชัว่โมงสอนเสริมให้แก่ผู้ เรียนท่ี
มีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ 
ในแตล่ะวชิา โดยประสานงาน
กับ ฝ่ายวิชาการในการจัด
ตารางสอนเสริม 

- ฝ่ายวชิาการจดัชัว่โมงปรับ
พืน้ฐานให้แก่ผู้ เรียนใน
ระดบัชัน้ปวช.1 ในช่วงเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 

- สถานศกึษามอบหมายให้
ผู้ รับผดิชอบตัง้แต่ครูท่ีปรึกษา 
ฝ่ายวชิาการ ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์  จดัท า
แบบสอบถามส าหรับผู้เรียนท่ี
มีปัญหาทางการเรียน หรือท่ี

- สถานศกึษาจดัท า
กิจกรรมเพ่ือสง่เสริม
ผู้เรียนด้านผลสมัฤทธ์ิท่ี
สงูขึน้  เช่น  กิจกรรมสอน
เสริมผู้เรียนท่ีมีผลการ
เรียนต ่ากวา่เกณฑ์  ในแต่
ละวชิา โดยต้องพฒันาผล
การเรียนของผู้เรียน ให้
ได้รับเกรดเฉล่ียสะสม
ตามเกณฑ์ของ                
แตล่ะระดบัชัน้ 

- ผู้เรียนระดบัปวช,1 ท่ี
ได้รับการเรียนปรับ
พืน้ฐานในช่วงปิดภาค
เรียนเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม มีการปรับตวั
ในการเรียนได้ดีขึน้ 

- ครูท่ีปรึกษาเย่ียมบ้านของ
ผู้เรียนทกุระดบัชัน้ท่ีมี
ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครัง้ 

- จดัประชมุผู้ปกครอง
นกัเรียนอย่างน้อย           
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
จะมาลาออกกลางคนั เพ่ือ
น ามาสรุปผลและประชมุกบั 
 คณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา 

- สถานศกึษามอบหมายให้ฝ่าย
กิจการนกัศกึษาและครูท่ี
ปรึกษา จดัท าโครงการเย่ียม
บ้านของผู้เรียนท่ีปัญหา 
สถานศกึษาจดัประชมุ
ผู้ปกครองนกัเรียน นกัศกึษา 
เพ่ือรับฟังนโยบายในการ
จดัการเรียนการสอน ปัญหา
ของผู้เรียน และรับทราบ       
ผลการเรียนของผู้เรียน 

6. สง่เสริมผู้เรียน ให้ได้
ออกไปแขง่ขนัทาง
วชิาการวชิาชีพจาก
ภายนอกให้มากขึน้ 
เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
คณุภาพการศกึษาให้
เป็นท่ียอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชมุชน 
สถานศกึษาและ
หน่วยงานภายนอก 

- ผู้ รับผิดชอบโครงการ/งาน มี
หน้าท่ีส่งผู้ เรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ
ภายนอก 

- สถานศกึษาสง่เสริม และ
สนบัสนนุด้านเวลา ด้าน
ยานพาหนะ และเงินทนุใน
การสง่ผู้เรียนเข้าร่วมการ
แขง่ขนัทางวชิาการและ
วชิาชีพจากภายนอกทกุครัง้ 
สถานศกึษาเผยแพร่ข้อมลูการ
เ ข้า ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก
ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ อย่าง
สม ่าเสมอและเป็นปัจจบุนั 

- ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านเวลา
ด้านยานพาหนะ และ
เงินทนุจากสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายนอก 

- ผู้ เ รียนได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายนอก ทัง้ระดบัจังหวดั 
ระดบัภาค และระดบัชาติ
เพิม่มากขึน้ 

- สถานศกึษาได้น าข้อมลู
ของผู้เรียนท่ีได้รับรางวลั
ประเภทตา่งๆ ตลอดปี
การศกึษา เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์วทิยาลยัฯ  อย่าง
สม ่าเสมอและเป็น
ปัจจบุนั 

- โครงการทักษะความ
เ ป็น เลิศทางวิช า ชีพ
ภายใน/ภายนอก 

- งานส่งเสริมผู้ เรียนเข้า
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- งานเผยแพร่ผลงานครู
และนกัศกึษาท่ีมี
ผลงานดีเดน่ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- สถานศกึษาได้น าข้อมลู

ของผู้เรียนท่ีได้รับรางวลั
ประเภทตา่งๆ ตลอดปี
การศกึษา ตดิ
ประชาสมัพนัธ์หน้า
วทิยาลยัฯ อย่าง
สม ่าเสมอ 

7. ส่งเสริม สนับสนุน และ
หาแนวทางให้ผู้ เรียนได้
จั ด กิ จ ก ร ร มบ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร วิ ช า ชี พ แ ก่
ชุมชนครบตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
คุณ ภ าพกา ร ศึ ก ษ า
ภายนอก 

- สถานศกึษาแตง่ตัง้
คณะกรรมการเพ่ือตดิตาม 
ตรวจสอบการจดัท าโครงการท่ี
ให้บริการวชิาการและวชิาชีพ
กบัชมุชน ซึ่งต้องมีบคุลากรใน
ฝ่ายวชิาการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย 

- สถานศกึษาจดัท าสญัญา
ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือจะได้จดั
กิจกรรมบริการวชิาการและ
วชิาชีพแก่ชมุชนให้ครบทกุ
สายวชิา และครบตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- แต่ละสายวิชาสามารถ
จดัท าโครงการท่ีให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพกับ
ชุ ม ช นต ร ง ต า มส า ข า
วิชาชีพ ทั ง้ภายในและ
ภายนอก ปีละ 2 ครัง้ 

- แตล่ะสายวชิาต้องมีการ
จดัท าสญัญาความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกตรงตามสาขา
วชิาชีพ  ครบทกุสายวชิา 
อย่างน้อย 2-3  หน่วยงาน 

- งานบริการด้านวิชาการ
และวิ ช า ชีพสู่ ชุ มชน
ภายในสถานศกึษา 

- งานบริการด้านวิชาการ
และวิ ช า ชีพสู่ ชุ มชน
ภายนอกสถานศกึษา 

8. จัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบผู้ เรียนท่ีจบ
การศึกษาและได้งาน
ท าภายใน  1  ปี  ใ ห้ มี
จ า น วน ท่ี สู ง ขึ น้ แ ล ะ
เช่ือถือได้ 

- แต่งตัง้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
ศษิย์เก่า เพ่ือให้จดัเก็บข้อมลูผู้
จบการศึกษาได้อย่างละเอียด
และมีข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 

- จดัท าฐานข้อมลูศษิย์เก่าท่ีเก็บ
ข้อมลูอย่างละเอียด โดย
สามารถกรอกข้อมลูบน
เวบ็ไซต์วทิยาลยัฯ ได้ 

- สร้างกลุม่ใน Facebook  
เพ่ือให้ศษิย์เก่าได้เข้ามากรอก
ข้อมลูการมีงานท า 
 
 

- รวบรวมข้อมลูผู้จบ
การศกึษาและได้งานท า
ภายใน 1 ปี ครบถ้วน             
ทกุปีและบนัทึกใน
ฐานข้อมลูศษิย์เก่า 

- รวบรวมข้อมลูผู้จบ
การศกึษาและได้งานท า
ภายใน 1 ปี  ไมต่ ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของผู้จบ
การศกึษาในปีนัน้ๆ 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/           
วานิชสมัพนัธ์ 

- งานติดตามผู้ เรียนท่ีจบ
การศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- จัดเก็บข้อมูลผู้ จบการศึกษา

ในวันงานวานิชสัมพันธ์ และ
วนัท่ีมารับใบรบ. 

9. แก้ไขและปรับปรุงตวั
บง่ชีท่ี้ไมผ่า่นเกณฑ์
ประเมนิคณุภาพ
การศกึษาภายใน            
(สอศ.)และเกณฑ์
ประเมนิคณุภาพ
การศกึษาภายนอก 
(สมศ.) 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในกร ณี ไม่ผ่ าน
เกณฑ์คณุภาพการศึกษารอบ
ท่ี 3 สง่ให้แก่ต้นสงักดั  

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขตวับง่ชีท่ี้
ไมผ่า่นเกณฑ์ 

- ประชมุ วางแผนการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ 
โดยแบง่คณะท างานออกเป็น
ชดุๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

- ด าเนินการตามแผนฯ 
วเิคราะห์ สรุปผล เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และให้ทางต้นสงักดั
เข้ามาประเมนิซ า้ 
 

- ตวับง่ชีท่ี้ไมผ่่านเกณฑ์ ท่ี
มีผลตัง้แตร่ะดบัพอใช้ 
ต้องปรับปรุง ต้อง
ปรับปรุงเร่งดว่น ได้รับการ
ประเมนิคณุภาพ
การศกึษาซ า้ และมีผล
การประเมนิท่ีผา่นเกณฑ์
ทกุตวับง่ชี ้

 

- งานตดิตามผู้จบ
การศกึษาภายใน 1 ปี 

- งานบริการด้านวิชาการ
และวิ ช า ชีพสู่ ชุ มชน
ภายในสถานศกึษา 
 

- งานบริการด้านวิชาการ
และวิ ช า ชีพสู่ ชุ มชน
ภายนอกสถานศกึษา 

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของครู 

- งานสง่เสริมนวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานวจิยั
และโครงงานของ
นกัเรียน 

- งานส่งเสริมผู้ เรียนด้าน
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ 

 

3.  งานด้านกิจการนักศึกษา 
1.  ผู้ เรียนมีความจงรักภกัดีและเทิดทนูในสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความตระหนกั

ถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองตามหลกั
ประชาธิปไตย 

2. สง่เสริมผู้ เรียนให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นผู้ ท่ีมี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ และคณุธรรม 

3. เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  และ
ร่วมกนัรักษาไว้ซึง่วฒันธรรมประเพณีและภมิูปัญญาไทย 

4. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัวและสงัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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5. หาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

6. ผู้ เรียนได้รับการสง่เสริมให้มีสขุภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและความเสีย่งทางด้านสงัคม 
 

ตารางที่  3 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในด้านพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะท่ี                        
พงึประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. ผู้ เ รี ยนทุกคนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูน
ในสถาบนั ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มี
ความตระหนักถึงความ
เป็นประชาธิปไตย โดย
มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง
ตามหลกัประชาธิปไตย 
 

- จดักิจกรรมวนัพอ่แห่งชาต ิและ 
กิจกรรมวนัแม่แห่งชาต ิเพ่ือ
เทิดพระเกียรติแก่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็
พระบรมราชินีนาถ 
- สง่เสริมการจดักิจกรรม ให้ผู้เรียนได้
ตระหนกัถึงค าวา่ประชาธิปไตย โดย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ รู้จกั
การใช้สทิธิ เสรีภาพของตนเองอย่าง
ถกูต้อง เช่น การเลือกหวัหน้าห้อง  
การเลือกหวัหน้าเวร หวัหน้ากลุ่ม 
เป็นต้น 

- สง่เสริมให้ครูผู้สอนได้สอดแทรก
ความรู้ด้านประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ
ในการเรียนการสอนของทกุรายวชิา 

- ผู้เรียนมีความตระหนกัและ
แสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
รู้จกัการใช้สทิธิและเสรีภาพ
ของตนเองตามหลกั
ประชาธิปไตย อยู่ในระดบั
พอใช้ขึน้ไป มากกวา่                    
ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
ทัง้หมด 

- ผู้เรียนทกุคนมีความ
จงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ด้วย
การแสดงออกท่ีแสดงให้
เห็นได้อย่างชดัเจน 

- กิจกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ

- กิจกรรมส่งเสริมประชา    
ธิปไตยในสถานศกึษา 

2. ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีจิต
สาธารณะ  รู้จักการ
บ าเพ็ญประโยชน์และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม
เป็นผู้ ท่ีมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ และ
คณุธรรม 

- จดักิจกรรมและงบประมาณด้าน
การบ าเพญ็ประโยชน์และให้ฝ่าย
กิจการนกัศกึษาเป็นผู้ รับผดิชอบ 
รวมถึงให้แตล่ะสายวชิาเป็นผู้สง่
ผู้ เรียนออกไปบ าเพญ็ประโยชน์ใน
ชมุชนตามเกณฑ์ท่ีทาง สมศ.
ก าหนด 
- จดัท าบนัทึกความร่วมมือกบั
หน่วยงานตา่งๆ เพ่ือให้นกัเรียนมี
สถานท่ีท่ีได้ออกไปบ าเพญ็
ประโยชน์ เช่น วดั สวนสาธารณะ 
เป็นต้นสง่เสริม ผู้เรียนท่ีกระท า

- ผู้เรียนในแตล่ะสาขาได้
ออกไปบ าเพญ็ประโยชน์ 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เรียนทัง้หมดใน
สาขานัน้ๆ 
- ผู้เรียนท่ีออกไปบ าเพญ็
ประโยชน์ต้องมีจ านวน
ชัว่โมงไมน้่อยกวา่ 20
ชัว่โมง/คน/ปี 
- ผู้เรียนท่ีมีพฤตกิรรมในกลุม่
เส่ียงมีอตัราการกระท า
ความผิดลดลงเม่ือเทียบปี

- กิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์แก่สงัคม 
- กิจกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันแห่ เ ทียน
จ าน าพรรษา 
- กิจกรรมวนัไหว้ครู 
- งานส่ง เสริมกิจกรรม
สภานกัเรียน 
- ชมรมอาสาพฒันา
สงัคม 
- งานคดัเลือกนกัเรียน
นกัศกึษาพระราชทาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ความดี    ให้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับ
การยกย่องจากครู ผู้เรียนและบุคคล
ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 
- ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคณุธรรม
ให้แก่ผู้ เรียน ในทกุรายวชิา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เป็นผู้ ท่ีมีระเบียบวนิยั มี
ความรับผดิชอบ  อดทน ซ่ือสตัย์ 
และมีจิตสาธารณะ 
- จดัท าคูมื่อนกัเรียนและนกัศกึษา มี
กฎระเบียบท่ีชดัเจน  
- จดักิจกรรมปลกูฝังให้ความรู้  ใน
เร่ืองระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ  
อดทน มีความขยนั ซ่ือสตัย์ และมี
จิตสาธารณะ ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน 

ตอ่ปี 
- ผู้กระท าความดีได้รับการ
ยกย่องและมีจ านวนเพิ่ม
สงูขึน้ 
 

 

 

3. เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมี
ความตระหนกัถึง
คณุคา่ของวฒันธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาไทย และร่วมกนั
รักษาไว้ซึ่งวฒันธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาไทย 

- สนบัสนนุงานด้านศลิปวฒันธรรม 
สง่เสริมให้สถานศกึษาเป็นแหลง่
เรียนรู้ทางวฒันธรรมของชมุชน 
- จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมวฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีของไทย โดยให้ผู้เรียน
ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมด้วย 
- สง่เสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้านศลิปวฒันธรรมไทย ให้ได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
- สนบัสนนุผู้เรียนให้เข้าแขง่ขนั
ทางด้านศลิปวฒันธรรมจาก
ภายนอก เช่น สวดสรภญัญะ 
มารยาทไทย เป็นต้น 

- ผู้เรียนมีความตระหนกัและ
ร่วมกนัอนรัุกษ์วฒันธรรม
ประเพณีและภมูิปัญญา
ไทย และร่วมกนัรักษาไว้ซึ่ง
วฒันธรรมประเพณีและภมูิ
ปัญญาไทย ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางสถานศกึษา ในด้าน
การอนรัุกษ์วฒันธรรม 
ประเพณีของไทย ไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 

- กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัแห่เทียน
จ าน าพรรษา 
- กิจกรรมวนัไหว้ครู 
- กิจกรรมวนัสนุทรภู่ 
- กิจกรรมวนัลอยกระทง 
- กิจกรรมสง่เสริม
คณุธรรมให้แก่ผู้ เรียน 
- งานสง่เสริมความ 
สามารถพเิศษดีเดน่ของ
ผู้เรียน 

4. สง่เสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด

- จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ผู้ เรียนทกุคน 
- ครูผู้สอนสอดแทรกความรู้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงใน

- ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเอง 

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ครอบครัวและสงัคมได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ชัว่โมงสอน ทกุรายวชิา 
- จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
เกิดทกัษะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองและครอบครัว 
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ครอบครัวและสงัคมได้
อย่างมีประสทิธิภาพ
มากกวา่ร้อยละ 75 ของ
ผู้เรียนทัง้หมด 

5. หาแนวทางในการรักษา
ความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

- จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ
ผู้ เรียน โดยก าหนดความเส่ียงและ
แนวทางในการป้องกันปัญหาใน
ด้านตา่งๆ  
- ประสานงาน ขอความร่วมมือและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้องกับการดูแล
ผู้ เรียน เฝ้าระวังตามจุดเส่ียงต่างๆ 
เพ่ือป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและ
มัว่สมุของผู้เรียน 

- ครู บุคลากรและผู้ เรียนทุก
คน มีความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 
100 
- สถานศึกษาไ ด้ รับความ
ไว้วางใจจากผู้ ปกครอง 
ผู้เรียนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
ว่ามีความปลอดภัยและ
ป้องกนัเหตไุด้เป็นอย่างดี 

- งานบริหารความเส่ียง  
ภายในสถานศกึษา 
 

6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาพท่ีดี ปลอด
จากสาร เสพติดและ
ความเ ส่ี ยงทาง ด้ าน
สงัคม 

- จดัครูฝ่ายปกครอง ครูเวร ดแูล
ผู้เรียนทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
ในช่วงเวลาเช้า พกักลางวนัและหลงั
เลกิเรียน 
- ประสานงานกับฝ่ายบริการ
การศกึษา ดแูลด้านอาคารสถานท่ี 
ท่ีท่ีเป็นจดุเส่ียงกบัผู้เรียน ให้ท าการ
ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
- จดัท าแผนบริหารความเส่ียงด้านยา
เสพตดิ การตัง้ครรภ์ก่อนวยั การมัว่
สมุก่อความเดือดร้อนร าคาญ เลน่
การพนนั  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้ เรียน 
- แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงในแต่ละด้าน เพ่ือดแูลผู้ เรียน
ได้อย่างทัว่ถึง 
- จดักิจกรรมตรวจสขุภาพผู้เรียนใน 
และสารเสพตดิ รวมทัง้กิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการให้แก่ผู้ เรียน 

- ผู้เรียนมีพฤตกิรรมความ
เส่ียงท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง 
เม่ือเทียบสถิตปีิตอ่ปี 
- ผู้เรียนมีพฤตกิรรมความ
เส่ียงทกุด้านลดลงอย่าง
ตอ่เน่ือง เม่ือเทียบสถิต ิ        
ปีตอ่ปี 
- สถานศกึษาได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
วา่มีความปลอดภยัและ
ป้องกนัเหตไุด้เป็นอย่างดี 

- กิจกรรมตรวจสาร            
เสพตดิ 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมสง่เสริมกีฬา
ภายใน 
- กิจกรรมแขง่ขนักีฬา
ภายนอก 
- ชมรมนนัทนาการ 
- ชมรมถ่ายภาพ 
- ชมรมอาสาพฒันา
สงัคม 
- งานบริหาร ความเส่ียง
ภายในสถานศกึษา 
- กิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์แก่สงัคม 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- ตดิตาม สอดสอ่งผู้เรียนท่ีมี
พฤตกิรรมเส่ียงและประสานงานกบั
ทางผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 
- วเิคราะห์ ประเมนิผลและสรุปผล
การด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีตอ่ไป 

 
 

4.  งานด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
1.   ปรับปรุง อาคารเรียนและสถานท่ีในบริเวณสถานศกึษาให้มีความสะอาด ปลอดภยั เพื่อให้เหมาะ

แก่การเรียนรู้ของผู้ เรียนในทกุระดบัชัน้ 
2.   พฒันางานด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ปรับภมิูทศัน์ในบริเวณสถานศกึษา ให้มีความร่มร่ืน เพื่อให้

ผู้ เรียนได้มีท่ีส าหรับพกัผอ่น หยอ่นใจ เพิ่มมากขึน้ 
3.  จดัหาและปรับปรุงวสัดอุุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ และมีความเพียงพอพร้อมในการ

ใช้งานอยูเ่สมอ 
4.  จดัหาและแบง่งานให้แก่คนงานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอตอ่การท างาน 
 

ตารางที่ 4 แสดงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในด้านอาคารและสถานท่ี 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ปรับปรุง อาคารเรียน
และสถานท่ีในบริเวณ
สถานศกึษาให้มีความ
สะอาด ปลอดภยั 
เพ่ือให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในทกุ
ระดบัชัน้ 

- จดัท าแผนเพ่ือปรับปรุง และ
ซ่อมแซมอาคารเรียน และสถานท่ี 
และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้มีความพร้อม
ใช้งาน อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

- ผู้ รับผดิชอบต้องมีการตรวจสอบ 
สภาพอาคาร สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์
ทกุอย่างในทกุ ๆ วนั เพ่ือป้องกนัการ
เกิดอบุตัเิหตแุละแจ้งให้ผู้ รับผดิชอบ
เข้ามาดแูลสถานท่ีให้พร้อมส าหรับ
การใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ก าหนดระเบียบการแจ้งปัญหาของ
อาคาร สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ทกุ
ชนิดให้ครู บคุลากรและผู้เรียนทกุ
คนได้รับทราบอย่างชดัเจน และทกุ

- ครู บคุลากรและผู้เรียน
ภายในวทิยาลยัฯ มีความ
ปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุ          
ตา่ง ๆ มากกวา่ร้อยละ 95 

- ครูและผู้ เรียน มีความพงึ
พอใจในอาคารเรียนและ
สถานท่ีภายในวทิยาลยัฯ 
วา่มีความสะอาดปลอดภยั 
เหมาะแก่การเรียนรู้ ใน
ระดบัพอใช้ขึน้ไป ไมน้่อย
กวา่ ร้อยละ 75  

- งานรักษ์สิง่แวดล้อม
และปรับปรุงภมูทิศัน์
ในสถานศกึษา 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานซ่อมบ ารุงรักษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
คนสามารถแจ้งให้ฝ่ายบริการทราบ
ได้โดยตรง 

- จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ ท่ีป้องกนัหรือ
ระงบัเหตจุากอบุตัภิยัตา่งๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายกบัครูและผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 

- สง่เสริมให้ความรู้การป้องกนั
อบุตัภิยั โดยหน่วยงานภายนอก
ให้แก่ผู้ เรียนและครูเป็นประจ าทกุปี 

2. พฒันางานด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
ปรับภมูทิศัน์ในบริเวณ
สถานศกึษาให้มีความ
ร่มร่ืน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ท่ีส าหรับพกัผอ่น หย่อน
ใจ เพิม่มากขึน้ 

- จดัท าแผนการอนรัุกษ์และปรับปรุง
สิง่แวดล้อมภายในสถานศกึษา
อย่างเป็นระบบ  

- ส ารวจและออกแบบการจดัตกแตง่
ภมูทิศัน์ให้ดสูวยงามอยู่เสมอ 

- ผู้ รับผดิชอบต้องมีการตรวจสอบ
และแจ้งให้ผู้ รับผดิชอบเข้ามาดแูล
สถานท่ีให้พร้อมส าหรับการใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

- จดัตกแตง่บริเวณอาคารเรียน และ
สถานท่ีภายในบริเวณสถานศกึษา
ให้มีความสวยงาม ร่มร่ืน รวมทัง้ 
จดัหาสถานท่ีท่ีนัง่พกัผอ่นให้มากขึน้ 

- จดักิจกรรมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม
ให้ครูและผู้เรียนทกุคนได้มีจิตส านึก
ด้านการอนรัุกษ์และปฏิบตัติาม 

- ปรับปรุงสถานท่ีให้มีความสวยงาม
อยู่เสมอ 

- จดัท าแบบส ารวจความต้องการวสัดุ
อปุกรณ์ ท่ีต้องใช้ในการเรียนการ
สอน ทัง้ของครูและผู้เรียน 

- วางแผนในการจดัหาหรือซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี พร้อม  ใช้งาน ได้
ตลอดเวลา 
 

- ครูและผู้ เรียน มีความ     
พงึพอใจด้านการ           
อนรัุกษ์และการปรับปรุง
ภมูทิศัน์  ในระดบัดีขึน้ไป 
ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 70 

- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภมูทิศัน์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- ผู้ รับผดิชอบต้องมีการตรวจสอบ
และแจ้งให้ผู้ รับผดิชอบเข้ามาดแูล
วสัดอุปุกรณ์ให้พร้อมส าหรับการใช้
งานได้ตลอดเวลา 

- จดัหาและซ่อมแซมวสัดอุปุกรณ์ 
ของครูและผู้เรียนให้มีความเพียงพอ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

3. จัดหาและปรับปรุงวสัดุ
อปุกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
และมีอย่างเพียงพอใน
การจัดการเ รียนการ
สอน 

- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ จากครูและ
ผู้ เรียน และสรุปผลความพึงพอใจ
และความต้องการเพ่ือท าแผนใน
การแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

- ค รูและผู้ เ รี ยน  มีความ    
พงึพอใจ ในวสัดอุปุกรณ์ให้
พร้อมใช้งานและมีอย่าง
เพียงพอ ในระดับพอใช้ขึน้
ไป ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

- งานพสัดอุปุกรณ์ 
- งานซ่อมบ ารุงรักษา 

4. จดัหาและแบง่งาน
ให้แก่คนงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ
ตอ่การท างาน   

- จดัท าโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในฝ่าย โดยก าหนดบทบาท
หน้าท่ีและงานท่ีต้องท าอย่างชดัเจน 

- ก าหนดแผนการบริหารงานและคน
ให้เหมาะสม โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและการแบง่งานท่ีเป็น
ธรรม 

- จดัหาหรือทดแทนด้านแรงงานได้
อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้
ภายในเวลาไมเ่กิน 48 ชัว่โมง 

- มีการตรวจสอบการท างานในทกุ
ขัน้ตอนและมีความพร้อมในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

- ครูและผู้ เรียน มีความ    
พงึพอใจ ในการบริการ
อ านวยความสะดวก ความ
สะอาดของสถานท่ีให้
พร้อมใช้งาน ในระดบัดีขึน้
ไป ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

- งานบริหารจดัการ
ภายในฝ่ายบริการ
การศกึษา 

 
5.  งานด้านธุรการและบุคลากร 

1. พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัเก็บฐานข้อมลูของบุคลากรและงานเอกสารตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ  
2. จดัหาครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้ตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือตามความถนดัได้อย่างเหมาะสม

และเพียงพอต่ออัตราส่วนท่ีทางกระทรวงฯ ได้ก าหนดไว้  รวมถึงสรรหาและจัดสรรงานของเจ้าหน้าท่ีให้ได้
ท างานตรงตามความสามารถของตนเอง 
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3. พัฒนาระบบการท างานภายในฝ่ายธุรการ ในด้านการเงิน เอกสารและด้านบุคลากรให้มีความ
เท่ียงตรง ถกูต้องและใช้เวลาในด าเนินงานให้น้อยลง เพื่อสร้างความนา่เช่ือถือให้แก่ผู้ ท่ีเข้ามาติดต่องานให้มาก
ขึน้ 
 
ตารางที่ 5  แสดงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในด้านธุรการและบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. พฒันาและปรับปรุง

ระบบการจดัเก็บ
ฐานข้อมลูของ
บคุลากรและงาน
เอกสารตา่งๆ อย่าง
เป็นระบบ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
สารสนเทศของงานธุรการให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- พัฒนาบุคลากรภายในงาน
ธุรการให้มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบการจัด เก็บ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีมาตรฐาน
มากขึน้ 

- จัดหาสถานท่ีและอุปกรณ์ ท่ี
ช่วยในการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลใ ห้สามารถค้นหาไ ด้
อย่างถกูต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

- การค้นหาข้อมูล พืน้ฐานของ
สถานศึกษาในด้านต่ างๆ  มี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้  

- บุคลากรภายในสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของฝ่ายธุรการ ด้านการสืบค้น
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
มากกวา่ร้อยละ 80 

- งานสารสนเทศภายใน
องค์กร 

- งานธรุการ 

2. จดัหาครูและ
บคุลากรทางการ
ศกึษา ได้ตรงตาม
สาขาวชิาชีพ หรือ
ตามความถนดัได้
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอตอ่อตัราสว่น
ท่ีทางกระทรวงฯ ได้
ก าหนดไว้ รวมถึงสรร
หาและจดัสรรงาน
ของเจ้าหน้าท่ีให้ได้
ท างานตรงตาม
ความสามารถของ
ตนเอง 

- คดัเลือกครูท่ีจบการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาชีพท่ีต้องการให้
เ ข้ า ม า ส อ น ผู้ เ รี ย น  ต า ม
สาขาวชิาตา่ง ๆ  

- ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม
ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึน้ 

- ครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพ 
หรือตามความถนัดในแต่ละ
สาขาวชิาชีพ ร้อยละ  100 

- อัต ร าส่ วนขอ งค รูต่ อ ผู้ เ รี ยน
ทัง้หมดและอัตราส่วนของครูใน
ส า ข า วิ ช า ต่ อ นั ก เ รี ย น ใ น
สาขาวิชา อยู่ ในเกณฑ์ท่ีทาง
กระทรวงศกึษาธิการก าหนด  

- งานพฒันาบคุลากร 
- งานบริหารงานบคุคล 

3. พฒันาระบบการ
ท างานภายในฝ่าย
ธรุการ ในด้านการ

- ปรับป รุ งการ ใ ห้บ ริ การแก่
บคุคลท่ีเข้ามาตดิต่อให้มีความ
สภุาพ รวดเร็ว และสร้างความ

- ผู้ เข้ามาติดต่องานธุรการ มีควา
มึงพอใจในการให้การบริการ
มากกวา่ร้อยละ 80 

- งานบริหารงานภายใน
ฝ่ายธรุการ 

- งานรับ-ส่งเอกสารทัง้
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
บริการ การเงิน 
เอกสารและด้าน
บคุลากรให้มีความ
เท่ียงตรง ถกูต้องและ
ใช้เวลาในด าเนินงาน
ให้น้อยลง เพ่ือสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้แก่
ผู้ ท่ีเข้ามาตดิตอ่งาน
ให้มากขึน้ 

 

ประทบัใจให้แก่ผู้ รับบริการ 
- ปรับปรุงการรับสง่เอกสาร
ข้อมลูทัง้ทางจดหมายและส่ืออิ
เลก็ทรอนิกทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา ให้มี
ความรวดเร็วทนัตอ่การ
ปฏิบตังิาน 

- พฒันาและปรับปรุงระบบงาน
ด้านธรุการการเงิน โดยเฉพาะ
ด้านการจดัเก็บเงิน
คา่ธรรมเนียมการศกึษาและ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ของผู้เรียน 
ให้สามารถจดัเก็บได้อย่าง
รวดเร็วและถกูต้องมากขึน้ 

- ผู้เรียนมีอตัราการจ่าย
คา่ธรรมเนียมการศกึษาและ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตรงตามเวลา
ท่ีก าหนดมากขึน้ อย่างน้อย            
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

- ผู้ ท่ี เ ก่ียว ข้องในระบบการรับ
จ่ายเงิน จากฝ่ายธุรการ มีความ
พึงพอใจในระบบการรับจ่ายเงิน
ท่ีรวดเ ร็วและถูกต้อง ตรงต่อ
เวลามากขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 
80  

- ครู บุคลากรและผู้ เรียน รวมถึงผู้
มาตดิตอ่งานฝ่ายธุรการ มีความ
พึงพอใจในการบริการท่ีสุภาพ 
รวดเร็ว และประทับใจ มากกว่า
ร้อยละ 80 

ภายในและภายนอก  
- งานสารสนเทศภายใน
องค์กร 

- งานธรุการการเงิน 
- งานการบญัชี 

 
6.  งานด้านการประชาสัมพันธ์ 

1. พฒันาและปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและนกัเรียนท่ีเข้ามาติดต่องานภายในฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและความประทบัใจมากขึน้ 

2. สง่เสริม สนบัสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีและผู้ เรียน ได้มีสว่นร่วมในการท าการ
ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ 

 
ตารางที่ 6  แสดงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในงานด้านการประชาสมัพนัธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. พฒันาและปรับปรุงการ

ประชาสมัพนัธ์ให้
ผู้ปกครอง ครูและ
นกัเรียนท่ีเข้ามาตดิตอ่ 
ได้รับความสะดวกสบาย 
รวดเร็วและเกิดความ
ประทบัใจมากขึน้ 

- จดัท าแผนพฒันางานฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ โดยแตง่ตัง้คณะ
กรรมการฯ ให้รับผดิชอบในการ
คดิวางแผนในการพฒันา 

- พฒันาและปรับปรุงห้อง
ประชาสมัพนัธ์ให้มีความสะอาด 
สวยงามเหมาะสมกบัการ
ต้อนรับผู้ปกครอง ครูและ
นกัเรียนท่ีเข้ามาตดิตอ่งาน

- ผู้ปกครอง ครูและนกัเรียนท่ี
เข้ามาตดิตอ่ ได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็วและ
เกิดความประทบัใจ มี
มากกวา่ร้อยละ 80  

- นกัเรียนท่ีเข้ามาศกึษาตอ่มี
จ านวนท่ีสงูขึน้มากกวา่            
ร้อยละ 20 ตอ่ปีการศกึษา 
 

- งานประชาสมัพนัธ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ภายในฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

- พฒันาการจัดเก็บข้อมลูของงาน
ประชาสัมพันธ์ในทุก ๆด้านให้
เป็นแบบสาสนเทศ และน าข้อมลู
ท่ีจัดเก็บมาวิเคราะห์จัดท าเป็น
สถิติ เพ่ือน ามาข้อมูลมาใช้ใน
การพฒันาการท างานตอ่ไป 

- พัฒนาและปรับปรุงการให้การ
บริการแก่ผู้ เข้ามาติดต่อให้ดูน่า
ประทบัใจมากยิ่งขึน้ 

- ลดขัน้ตอนในการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการรับสมคัรให้น้อยลง 
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเหลือให้มากขึน้ 

- หาแนวทางหรือวธีิการในการ
ประชาสมัพนัธ์ให้แก่ผู้ปกครอง 
นกัเรียน สถานศกึษาและ
ประชาชนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายใน
การรับเข้ามาศกึษาตอ่ใน
สถานศกึษา ให้มีวธีิการท่ี
หลากหลายมากขึน้ 

- ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
นักเรียนท่ีมาสมัครและมอบ
ตัว เป็นระบบสารสนเทศ ท่ี
ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ไ ด้ ง่ า ย 
ถกูต้องและรวดเร็ว 

- ผู้ปกครองและนกัเรียน 
รวมทัง้ผู้ ท่ีเข้ามาตดิตอ่
ภายในสถานศกึษา รู้จกั
วทิยาลยัฯ จากการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีมากขึน้ 

2. สง่เสริม สนับสนนุให้ครู 
บคุลากรทางการศกึษา 
เจ้าหน้าท่ีและผู้เรียน ได้
มีสว่นร่วมในการ
ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ 

- จั ด ท า แ ผนพัฒน า ง า น ฝ่ า ย
ประชาสมัพนัธ์ ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการประชาสมัพนัธ์ 

- จดัท าประชาสมัพนัธ์ผู้เรียนท่ี
ได้รับรางวลัและมีผลงานดีเดน่ 
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สู่
ภายนอก  

- สนบัสนนุให้ครูและบคุลากร 
ผู้เรียนทกุคน ได้มีสว่นร่วมรับ
สมคัรผู้เรียนท่ีเข้าเรียนใหม ่ 

- พฒันาการประชาสมัพนัธ์ให้
เข้าถึงชมุชนในกลุ่มเป้าหมายให้

- ครู บคุลากรทางการศกึษา 
เจ้าหน้าท่ี รวมทัง้ผู้ เรียนทกุ
คน รับทราบและเข้าใจใน
แนวทางทางการศกึษาตอ่
และขัน้ตอนระเบียบของการ
รับสมคัรได้เป็นอย่างดี 

- ครู บคุลากรทางการศกึษา 
เจ้าหน้าท่ี รวมทัง้ผู้ เรียนทกุ
คนได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัร
นกัเรียนของทางวทิยาลยัฯ  

- ผู้เรียนของสถานศกึษาท่ีมี
ผลงานดีเดน่ ได้เป็นท่ีรู้จกั

- งานประชาสมัพนัธ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
มากขึน้ ด้วยการท าโครงการ/
กิจกรรมท่ีมุง่เน้นด้าน
ความสมัพนัธ์กับชมุชนหรือการ
ให้การบริการแก่ชมุชนให้มากขึน้ 

ของผู้ปกครองและชมุชน จน
ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง
มากยิ่งขึน้และเป็นท่ียอมรับ
จากผู้คนโดยทัว่ไป  

 
7.  งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัท าการติดตามและการประเมินผลแผนพฒันาคณุภาพฯ 

 2. พฒันาและปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 3. พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
ตารางที่ 7 แสดงยทุธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. พฒันาและปรับปรุง

ระบบการจดัท าการ
ตดิตามและการ
ประเมนิผลแผนพฒันา
คณุภาพฯ 

- วเิคราะห์และประสานงานการ
จดัท าแผนให้สอดคล้องกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ
ส านกังานคณะกรรมการบริหาร
การศกึษาเอกชน ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา และ
คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

- วเิคราะห์และสงัเคราะห์ สรุป 
ประเมนิผลและรายงานผล 
โครงการ / กิจกรรมตาม 
แผนปฏิบตักิารประจ าปี 

- สถานศึกษามีผลงานท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินรอบ
ท่ี 3 ท่ีมีคณุภาพและปริมาณ
ท่ีสูงขึน้  สามารถผ่านการ
รับรองคณุภาพการศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกได้ใน 

- งานการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

2. พฒันาและปรับปรุงการ
จดัสรรงบประมาณแบบ
มุง่เน้นผลงาน 

- จดัท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ 
ตดิตาม พร้อมทัง้เสนอข้อปัญหา
ท่ีอาจท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้
สถานศกึษาเร่งแก้ปัญหาได้ทนั
สถานการณ์ 

- ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รายงานผลเป็นรายงานประเมิน
ตนเอง 
 

- สถานศึกษามีผลงานท่ีไม่
ผ่ าน เ กณฑ์ก ารปร ะ เมิ น            
ร อ บ 3 ท่ี มี คุณ ภ าพ แ ล ะ
ปริมาณท่ีสูงขึ น้  สามารถ
ผ่านการ รับรอ งคุณภาพ
การศึกษาทั ง้ภายในและ
ภายนอกได้ในระดบัดีขึน้ไป 

- งานการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- ก าหนดแผนงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้
ครอบคลุมต่อการบริหารจัดการ
ในทกุ ๆ ด้าน 
- จดัท าแผนงบประมาณความ
พร้อมด้านทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แก่  
งบประมาณ  สิง่อ านวยความ 
สะดวก 
- จดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการในแตล่ะปีการศกึษา 
โดยพจิารณาจากงบประมาณ
กิจกรรมพฒันา 
- ผู้เรียนของรัฐบาล งบประมาณ
ของทางสถานศกึษา ความจ าเป็น
หรือความส าคญัของงานนัน้ ๆ 
รวมถึงความต้องการของครู 
บคุลากรและผู้เรียนเป็นหลกั 

- วเิคราะห์แผนงานและ
งบประมาณในแตล่ะปี โดย
พจิารณาถึงความจ าเป็นและ
สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพ
การศกึษา รวมทัง้การพฒันา
คณุภาพผู้เรียนด้วย 
- สรุปผลและน ามาปรับปรุงแก้ไข
ในปีการศกึษาถดัไป 

3. พฒันาและปรับปรุง
ระบบบริหารงานประกนั
คณุภาพการศกึษา 

- จดัท าแผนหรือโครงการส าหรับ
งานพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 
- จดัระบบโครงสร้างองค์กรให้
รองรับการจดัระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษา 
- ก าหนดเกณฑ์การประเมนิ 
เป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศกึษาตามมาตรฐาน

- สถานศกึษามีผลงานท่ีไม่
ผา่นเกณฑ์การประเมนิ           
รอบ 3 ท่ีมีคณุภาพและ
ปริมาณท่ีสงูขึน้ สามารถ
ผา่นการรับรองคณุภาพ
การศกึษาทัง้ภายในและ
ภายนอกได้ในระดบัดีขึน้ไป 

- งานการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
การศกึษา และ  ตวัชีว้ดัของ
กระทรวง เป้าหมายความส าเร็จ
ของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิ 
ของส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา 
(สมศ.) 
- วางแผนการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา ตามระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษา ให้บรรลผุล
ตามเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศกึษา ออกแบบตวัชีว้ดั
ความส าเร็จตามมาตรฐาน
อาชีวศกึษา และส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศกึษา 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศกึษา  

 
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
  วิทยาลยัฯ มุ่งหมายท่ีจะช่วยสง่เสริมให้ผู้ เข้ามาศกึษาภายในวิทยาลยัฯ  มีความสามารถ โดย
จะเน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้ เรียนมากท่ีสุด จึงได้ตัง้ปรัชญาไว้ว่า “เช่ียวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้น า 

คุณธรรมส านึก” โดยมีความหมายวา่ 
 เช่ียวชาญธุรกิจ  หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยฯ ท่ีจะได้ให้ผู้ เรียนทุกระดับมีความ

เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มีความรู้ความสามารถ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งมีเหตผุลเต็มศกัยภาพสามารถก้าวทนักับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาใน
ยคุโลกาภิวฒัน์ จนสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในท่ีสดุ 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลยัฯ  ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนสามารถก้าวขึน้
เป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นการเป็นผู้น าของผู้ เรียน ให้สามารถก้าวหน้าใน
ต าแหนง่หน้าที่การงานตอ่ไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงงาน เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผู้ ร่วมงาน เช่น การสง่เสริมบุคลิกภาพของผู้ เรียนให้เพียบพร้อมท่ีจะเป็นผู้น า
ตอ่ไปในอนาคต ได้แก่ การพฒันากิริยามารยาท การพดู การฟัง การท างานร่วมกันเป็นทีม  การระดมความคิด 
การแสดงความคิดเห็นอยา่งถกูต้องเหมาะสมในโอกาสตา่งๆ โดยสามารถผสมผสานวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนังดงามของไทยได้อยา่งกลมกลนืและสภุาพเรียบร้อย 

 คุณธรรมส านึก หมายถึง ผู้ เรียนทกุระดบันอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในทาง
ธุรกิจและมีภาวะความเป็นผู้น าตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลยัฯ ยังมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้ เรียนได้น าเอา
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัดงักลา่วไปใช้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยู่ในจิตส านึกท่ี
ดี แล้วจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อส่วนรวม แต่กลบัจะกลายเป็นผลเสียหายท่ีเกิดขึน้ในทาง
ตรงกนัข้ามซึง่เป็นอนัตรายอยา่งมาก 

 1.2  วิสัยทัศน์     
  มุ่งพฒันาการศกึษาสูอ่าเซียน เสริมสร้างผู้ เรียนให้มีทกัษะทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสูก่ารประกอบอาชีพ 

 1.3  พันธกิจ (Mission)  คือ ความมุ่งหมายพืน้ฐานในการจัดตัง้ขององค์กร ท่ีจะด าเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ได้  ดงันัน้พนัธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจของ
องค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งท่ีองค์กรต้องการจะเป็น และบางครัง้อาจจะแสดง สิ่งท่ีองค์กรก าลงัให้บริการแก่
ลกูค้าอยูท่ัง้ผลติภณัฑ์และบริการ 
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 ทางวิทยาลยัฯ จึงได้จดัท าพนัธกิจ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลยัฯ 
อีกทัง้ยงับง่บอกถึงความต้องการที่วิทยาลยัฯ ต้องการให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้โดย
แบง่พนัธกิจได้ดงันี ้

1. จดัระบบการบริหารและการจดัการอยา่งมีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสงัคม 
2. พฒันาหลกัสตูรให้มีความเหมาะสมกบันกัเรียนและสอดคล้องกบัสงัคมในปัจจุบนั 
3. สรรหาและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
4. ปรับปรุงและพฒันาอาคาร  สถานท่ี  และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
5. จดัให้มีสือ่อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 
6. สง่เสริมนกัเรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม มีคณุลกัษณะท่ีดีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 
 1.4  นโยบาย 
  “ความซื่อสตัย์เป็นนโยบายท่ีดีท่ีสดุ” 
 1.5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “เป็นท่ีพึง่ทางการศกึษา ไม่แสวงหาผลก าไร” 
 1.6 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ซื่อสตัย์ สจุริต เป็นแนวทางสูค่วามส าเร็จ” 
 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
การปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จะมุ่งเน้นเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และความส าเร็จท่ี

คาดหวงัไว้ ในด้านตา่ง ๆ ตามเป้าหมายในการด าเนินงานในแตล่ะด้าน ดงันี ้
 ในการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา ได้มีการด าเนินการ ดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1  เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 ขัน้ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 ขัน้ตอนที่ 3  ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 ขัน้ตอนที่ 4  จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศกึษาของสถานศกึษา 
 ขัน้ตอนที่ 5  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน                   

  ยทุธศาสตร์ พฒันาการศกึษาของสถานศกึษา 
 ขัน้ตอนที่ 6  ผู้อ านวยการสถานศกึษาประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์พฒันาการศกึษาของ   

  สถานศกึษา 
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3. รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  รายงานงบประมาณของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2559 

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 

รายจ่าย จ านวนเงนิ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายคา่วสัดฝึุก อปุกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอน 1,178,115 20.43  

2. รายจ่ายในการสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวชิาการ วชิาชีพหรือท าประโยชน์ตอ่
ชมุชน สงัคม 

96,400 4.67  

3. รายจ่ายในการสง่เสริม สนบัสนนุ การจดัท า การประกวด 
การแสดง โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

71,407 1.24  

4. รายจ่ายในการสง่เสริม สนบัสนนุ การจดักิจกรรมด้านการ
รักชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
การกีฬาและนนัทนาการ การสง่เสริมการด ารงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

365,583 6.34  

5. รายจ่ายพฒันาบคุลากร 105,101 1.82  

รวมรายจ่าย 1,816,606 31.50  
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53 

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เมื่อวันที่  22 มีนาคม – 7 
เมษายน 2560 
1.  สถานศกึษาควรท าความเข้าใจการ

กรอกข้อมลูหลกัฐานพืน้ฐานของ
สถานศกึษา เพื่อจดัท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทกุภาคเรียน 

2. สถานศกึษาควรอธิบายให้ครูและ
บุคลากรทางการศกึษา เพื่อฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมลูหลกัฐานในแต่ละ
มาตรฐานและตวับง่ชี ้

3. ผู้ รับผิดชอบดแูลระบบเครือขา่ยของ
วิทยาลยั ควรส ารวจการเข้าถึงข้อมลูท่ี
ผา่นระบบเครือขา่ย และระบบ
อินเตอร์เน็ตอยา่งสม ่าเสมอ 

1. เชิญประชุมครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

2. ท าค าสัง่แตง่ตัง้มอบหมายหน้าที่
ผู้ รับผิดชอบในการเก็บข้อมลู
หลกัฐานในฝ่ายและสายวิชา               
ต ่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

3. ผู้ รับผิดชอบดแูลระบบเครือขา่ย
ส ารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เตรียมวางแผนบ ารุงรักษา    
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศกึษามี
ความเข้าใจในการ
กรอกข้อมลูพืน้ฐาน
ได้ดีมากขึน้ 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา
สามารถวิเคราะห์
ข้อมลูในแตล่ะ
มาตรฐานและตวั
บง่ชีไ้ด้ดีมากขึน้ 

3. ผู้ รับผิดชอบดแูล
ระบบเครือขา่ยของ
วิทยาลยั ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบ
เครือขา่ยและระบบ
อินเตอร์เน็ต ให้ทกุ
คนสามารถใช้งาน
ได้ 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557 
1. สถานศกึษาควรจดักิจกรรมสง่เสริม 

สนบัสนนุให้บุคลากรในสถานศกึษามี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบ
ประกนัคณุภาพภายในให้มากขึน้ 

1. ท าค าสัง่แต่งตัง้มอบหมายหน้าท่ี
ผู้ รับ ผิดชอบในการเ ก็บข้อมูล
หลักฐานในฝ่ายและสายวิชา             
ตา่ง ๆ อยา่งชดัเจน 

2. จัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจ
การกรอกข้อมูลหลกัฐานพืน้ฐาน
ขอ งสถานศึกษา  เพื่ อ จั ดท า
รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการ 
ศกึษาทกุภาคเรียน 

1. ครูและบุคลากร
เข้าใจการกรอก
ข้อมลูเพื่อจดัท า
รายงานประเมิน
ตนเองมากขึน้ 

2. ครูและบุคลากร
จดัท าข้อมลูสง่งาน
ประกนัได้อยา่ง
รวดเร็วมากขึน้ 
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 3. จัดประชุม ชี แ้จงให้แก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูลหลกัฐานใน
แตล่ะมาตรฐานและตวับง่ชี ้

 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2559 
1. ควรน าผลสรุปจากการติดตามการได้

งานท าและการศกึษาตอ่ของผู้ส าเร็จ
การศกึษาออกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
หรือระบบฐานข้อมลูของสถานศกึษา 
ซึง่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์
ความส าเร็จของการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาได้ทางหนึ่ง  และเผยแพร่
กบัผู้ปกครอง ผู้ เรียน ในวนัปฐมนิเทศ 
การแนะแนว 

2. แบบสอบถามในการส ารวจข้อมลู
ผู้ส าเร็จการศกึษาควรปรับปรุงให้สือ่
ความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น การถาม
ห้อง ..... ควรถามสาขาท่ีจบ  เพราะ
ห้องอาจเปลีย่นแปลงได้ เน่ืองจาก
สถานศกึษาเปิดหลกัสตูรประเภทวิชา
พาณิชยกรรม เทา่นัน้ และมี 4 สาขา
งานเหมือนกนัทัง้ระดบัปวช. และปวส. 
แล้วแบง่หน้ากระดาษเป็น 2 สว่น แยก
ระดบัปวช. ปวส. และแบบสอบถามท่ี
ระบุสาขาท่ีเก่ียวข้องซึง่วงเลก็ไว้หลาย
ท่ี และยงักลา่ววา่ “ตามวงเลบ็ข้อกอ่น 
หน้า” อาจไม่ต้องกลา่วไว้ แตใ่ห้

1. จดัประชุมผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศกึษาภายใน 
1 ปี เพื่อพจิารณาผลการ
เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
น ามาปรับปรุงวธีิการ และขัน้ตอน
ในการติดตามผู้ เรียนท่ีส าเร็จ
การศกึษาให้มีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ 

2. ปรับปรุงแบบสอบถามและวธีิการ
ในการติดตามผู้ส าเร็จการศกึษา
ให้มีความครอบคลมุเก่ียวกบั
ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ส าเร็จ
การศกึษาให้มากขึน้และมีความ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการฯ ท่ีได้ให้ไว้  

3. ขยายช่องทางในการติดตอ่กบั
ผู้ส าเร็จการศกึษาให้มากขึน้ เช่น 
Line Facebook เป็นต้น เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 

4. เผยแพร่ข้อมลูของผู้ส าเร็จ
การศกึษา เก่ียวกบัการได้งานท า 
การศกึษาตอ่ ในเว็บไซต์ และ
Facebook ของวิทยาลยัฯ รวมทัง้
การประชาสมัพนัธ์ในโอกาส            
ตา่ง ๆ ให้มากขึน้ด้วย  
 

- เน่ืองจากสถานศกึษา
เพิ่งได้รับการประเมิน
คณุภาพภายนอก 
โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา (องค์การ
มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 
สงิหาคม  2559 จึงยงั
อยูใ่นช่วงการวาง
แผนการด าเนินงาน
และด าเนินงานแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะใน
บางข้อ                              
ในปีการศกึษา 2560 
นี ้
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ความหมายไว้กอ่นวา่ สาขาท่ีเก่ียวข้อง
ในการท างาน  สาขาท่ีเก่ียวข้องใน
การศกึษา หมายถึง.................... 

สว่นแบบสอบถามในหน้า 2 ท่ีถามถึง 
การประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (...............) และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
อาจถามเพียงจุดเดียววา่ 
- ประกอบอาชีพอิสระ (โปรดระบุ

ลกัษณะของงานท่ี
ท า)............................ เน่ืองจาก
ผู้ตอบประเภทนีมี้น้อย ควรให้เขา
ตอบอยา่งชดัเจน เพื่อสถานศกึษาจะ
ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ไว้ศกึษาได้ 
เพราะถ้าสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้จะท าให้ไม่ตกงาน  อาจ
วิเคราะห์ได้วา่ ความรู้วชิา เร่ืองใดท่ี
ได้จากการเรียนนา่จะสนบัสนนุให้
สร้างสรรค์งานอิสระได้ดี 

3. การสร้างเครือขา่ยกบัสถาน
ประกอบการ ควรเก็บข้อมลูด้านความ
พงึพอใจที่มีตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษา การ
นิเทศผู้ มีงานท าในสถานประกอบการ 
และการเก็บข้อมลูติดตามภาวะการมี
งานท า สถานศกึษาสามารถใช้โอกาส
นีป้ระเมินความพงึพอใจของสถาน
ประกอบการตอ่การปฏิบติังานของ
ผู้ส าเร็จการศกึษา เพื่อจะได้ส ารวจ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศกึษาด้วย เพื่อน าข้อมลูมาพฒันา

5. เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษา
ท่ีมีงานท าหรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ี
สงูขึน้ ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้อง
กบัสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น การ
อบรม สมัมนา เป็นต้น  

6. จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจ
กบัสถานประกอบการเครือขา่ย
ของ ทางวิทยาลยัฯ เพื่อจะได้
ส ารวจคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศกึษาด้วย เพื่อ
น าข้อมลูมาพฒันาผู้ เรียนในปี          
ตอ่ ๆ ไป หรือใช้ในการปรับ
หลกัสตูรให้เหมาะสมตอ่ไป 

7. ด้านการท างานวิจยัของครูและ
ผู้ เรียน ทางสถานศกึษาได้จดั
ประชุมคณะกรรมการงานวิจยั
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องให้วาง
แผนการท างานวิจยัทัง้ของครูและ
ผู้ เรียนให้มีความถกูต้องตาม
แนวทางในการท างานวิจยั ให้
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตอ่ชุมชนและสงัคมได้ รวมทัง้ให้
สามารถน าไปแขง่ขนัให้ได้รับ
รางวลัให้มากขึน้ 

8. แตง่ตัง้คณะกรรมการการท างาน
วิจยั โครงงาน นวตักรรม 
สิง่ประดิษฐ์ ทัง้ของครูและผู้ เรียน 
โดยมีผู้ รับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
รวมทัง้ต้องจดัสง่งานวิจยั
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ผู้ เรียนในปีตอ่ ๆ ไป หรือใช้ในการปรับ
หลกัสตูรให้เหมาะสมตอ่ไป 

4. ครูท่ีปรึกษาควรศกึษาขัน้ตอนการ
จดัท าผลงาน โครงงาน นวตักรรม และ
สิง่ประดิษฐ์จากสถานศกึษาอ่ืน ๆ จะ
ท าให้มีหวัข้อโครงงานท่ีหลากหลาย
และพฒันาคณุภาพของผลงาน
โครงงาน ชิน้งาน สิง่ประดิษฐ์ได้ 

5. สถานศกึษาควรติดตามข้อมลูขา่วสาร
ของหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชนในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนท่ีมีการ
จดัประกวดผลงานโครงงาน นวตักรรม 
สิง่ประดิษฐ์ เพื่อสง่เสริมให้ผู้ เรียน
จดัท าผลงานโครงงาน นวตักรรม และ
สิง่ประดิษฐ์เข้าแขง่ขนัในระดบัภาค
และระดบัชาติได้มากขึน้ 

6. ภายในระยะเวลา 1 ปีการศกึษา ควร
จดัหาผู้ มีประสบการณ์ชว่ยในการ
จดัท าผลงานวิจยัจากวิทยาลยั
เครือขา่ย เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานวิจยั 
หรือช่วยพฒันาจดัท าเป็นสือ่การสอน
ในรายวิชาที่สอน 

7. ควรมีผู้ รับผิดชอบหรือเป็นแกนน าใน
การด าเนินการจดัสง่ผลงานวิจยัครูไป
ประกวดกบัภายนอกสถานศกึษากบั
หนว่ยงานภายนอก เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานสร้างช่ือเสยีงให้กบั
สถานศกึษา 
 
 

โครงงาน นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ 
ทัง้ของครูและผู้ เรียนเข้าแขง่ขนัใน
หนว่ยงานตา่ง ๆ ให้มากขึน้ด้วย 

9. ด้านการบริการวิชาการวชิาชีพ 
ทางสถานศกึษาได้เพิ่ม
งบประมาณในการด าเนินงานให้
แตล่ะสาขาวิชาให้มากขึน้  

10. จดัประชุม ชีแ้จง ท าความเข้าใจ
กบัครูผู้ รับผิดชอบให้แบง่หน้าที่ให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงาน คิดหวัข้อการ
ให้บริการ แบง่กลุม่ออกไป
ปฏิบติัการท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกบัความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายในการบริการ
วิชาการวชิาชีพให้มากขึน้ และ
ต้องให้ผู้ เรียนในแต่ละสาขา
ออกไปให้บริการฯ ครบทกุคน 
และมีชัว่โมงตามท่ีก าหนด 

11. ให้ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสรรหา
สถานท่ีทัง้สถานศกึษา ชุมชน 
หนว่ยงานตา่งๆ ให้มากขึน้ เพื่อให้
เพียงพอตอ่การให้บริการ รวมทัง้
ไม่ให้แตล่ะสาขาวิชามีการบริการ
ท่ีซ า้ซ้อนกนั หรือไปให้บริการซ า้ที่
เดียวกนัครบตามท่ีก าหนด 

12. สว่นงานวางแผนและประกนั
คณุภาพการศกึษา มีการ
ปรับเปลีย่นวิธีการด าเนินงานใน
สว่นของการสร้างความเข้าใจและ
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
8. สถานศกึษาควรจดัโครงการบริการ

วิชาการหรือวชิาชีพท่ีจดัให้ผู้ เรียนได้
เป็นผู้ปฎิบติั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
และพฒันาทกัษะของผู้ เรียนให้
สอดคล้องกบัสาขางานมากยิ่งขึน้  
และผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
คิดหวัข้อการให้บริการ แบง่กลุม่
ออกไปปฏิบติัการท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกบัความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย  และเกิดการฝึกทกัษะ
ของผู้ เรียนแตล่ะสาขาวิชีพ จึงคุ้มคา่
เกิดประโยชน์ทกุฝ่าย 

9. สถานศกึษาควรด าเนินการโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพ ตาม
ประเด็นการพิจารณาทัง้ 5 ประเด็น 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนได้มี
สว่นร่วม ครบตามจ านวนชัว่โมงท่ี
ก าหนด โดยให้บริการแก่ชุมชน 
หนว่ยงาน องค์กรอ่ืน และสถานศกึษา
อ่ืน ทัง้ภาครัฐและเอกชน ครบทกุ
ประเภท อยา่งน้อยประเภทละ 2 แหง่
ตอ่ปี 

10. จดัท าสมดุบนัทกึการฝึกทกัษะเรียนรู้
รายบุคคลของผู้ เรียน เพื่อเก็บข้อมลู
การปฎิบติัตามโครงการ/กิจกรรม ใน
การเข้าร่วมบริการวชิาการ วิชาชีพได้
พฒันาทกัษะเร่ืองใด ให้ใคร ท่ีไหน 
เม่ือไร อยา่งไร ผลเป็นอยา่งไรทกุปี
การศกึษาตามหลกัสตูรท่ีเรียนใน
สถาบนัแหง่นี ้อนัเป็นหลกัฐานการ

ตีความหมายของแตล่ะตวับง่ชี ้
โดยให้ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรมี
สว่นร่วมในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานอยา่งเป็น
ขัน้ตอน 

13. แตง่ตัง้ให้มีผู้ รับผิดชอบมาตรฐาน
และตวับง่ชีใ้นการประกนั
คณุภาพอยา่งชดัเจน เพื่อให้
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
วางแผนเช่ือมโยงระหวา่งตวับง่ชี ้
ในภาพรวมทัง้สถานศกึษา 

14. สถานศกึษาได้จดัประชุมกบั
สถานประกอบการตา่ง ๆ เพื่อท า
สญัญาความร่วมมืออยา่งเป็น
ทางการระหวา่งสถานศกึษากบั
สถานประกอบการ หนว่ยงาน 
เพื่อให้เพียงพอตอ่จ านวนผู้ เรียน
ทกุสาขาวิชาชีพในการออกฝึก
ประสบการณ์จริง การฝึกงาน 
หรือจดักิจกรรมการศกึษาดงูาน 
โดยให้มีชัว่โมงการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพให้เป็นไป
ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้ของผู้ เรียนตอ่ไปได้ 

11. สถานศกึษาต้องท าความเข้าใจกบั
เกณฑ์แตล่ะตวับง่ชี ้การประกนั
คณุภาพทางการศกึษาของสมศ. และ
วางแผนการจดัโครงการ/กิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกบัผู้ เรียนและบริบทของ
สถานศกึษา ควรมีคณะกรรมการ
ด าเนินการในแตล่ะตวับง่ชีใ้ห้ร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นและวางแผน
เช่ือมโยงระหวา่งตวับง่ชีใ้นภาพรวมทัง้
สถานศกึษา 

12. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา/สาขางาน
ตา่ง ๆ การเลอืกหวัข้อในการอบรม 
สมัมนา และการศกึษาดงูานท่ีตรงกบั
สาขาวิชาชีพของผู้ เรียน และต้องท า
ความเข้าใจให้ผู้ด าเนินกิจกรรมใน
สาขาวิชา/สาขางานในการจดัเก็บ
เอกสาร การศกึษาดงูานต้องมีรายงาน
สรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล และต้องมีหนงัสอืขอความ
ร่วมมือหรือหนงัสอืตอบรับความ
ร่วมมือด้วย 

13. สถานศกึษาควรท าสญัญาความ
ร่วมมืออยา่งเป็นทางการระหวา่ง
สถานศกึษากบัสถานประกอบการ 
หนว่ยงานหรือภาคีเครือขา่ยท่ี
เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึน้ เพื่อสอดรับกบั
จ านวนผู้ เรียนทกุสาขาวิชาชีพในการ
ออกฝึกประสบการณ์จริง และการ
ฝึกงาน หรือจดักิจกรรมการศกึษา      
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ดงูาน เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
เกิดทกัษะวิชาชีพ ตรงกบัสภาพจริงใน
การท างาน ดงันัน้ ควรวางแผนการจดั
กิจกรรมได้เหมาะสม เช่น 
-  ปวช.1 ร่วมสมทบกบัรุ่นพี่ เรียนรู้

ออกภาคสนามการฝึกให้บริการ
วิชาการ วิชาชีพ 

- ปวช.2 และ ปวส.1 ฝึกประสบการณ์
จริงในสถานประกอบการ 3-5 วนั 
(ให้ได้ ปวช.20 ชัว่โมง ปวส. 10 
ชัว่โมง อาจจดัตารางเรียนคร่ึงวนั
ออกภาคสนาม) เป็นการเรียนรู้
เตรียมการฝึกงานตามหลกัสตูรด้วย 

- ปวช.3 และ ปวส.2 เป็นการฝึกงาน
ตามหลกัสตูร ซึง่สามารถแบง่เป็น
ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 สลบักนั สาขา
ตา่ง ๆ ขณะเดียวกนัมีชว่งเวลาให้
ผู้ เรียนน าทกัษะท่ีได้รับ และความรู้
จากการเรียน มาบูรณาการจดับริการ
วิชาการ วิชาชีพสูชุ่มชน หนว่ยงาน
อ่ืนๆ และสามารถท าโครงงานได้
อยา่งสร้างสรรค์เกิดคณุคา่เป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ สมรรถนะใน
วิชาชีพของตนเองเม่ือส าเร็จ
การศกึษาไปประกอบอาชีพ หรือ
ศกึษาตอ่ได้อยา่งมีคณุภาพ 
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ตอนที่ 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา/มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลกัษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาวิชาชีพของหลกัสตูรในแต่ละระดบั และแตล่ะสาขาวิชา สาขางานเป็นท่ี
พงึพอใจของตลาดแรงงาน และมีสดัสว่นผู้ส าเร็จการศกึษาเทียบกบัผู้ เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามีข้อมลูผู้ส าเร็จการศกึษาจ าแนกเป็น ผู้ ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา

ตอ่ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ 96.91 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจาก
บคุคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้ รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศกึษา  

ร้อยละ  81.21 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ี             
พีงประสงค์ เฉล่ีย 3.51-5.00 ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไปของจ านวนข้อมลูตอบกลบั 

ร้อยละ 97.01 

4. สถานศกึษามีจ านวนข้อมลูตอบกลบัท่ีมีผลประเมนิความพงึพอใจด้านสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป เฉล่ีย 3.51-5.00 ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไปของจ านวนข้อมลูตอบกลบั 

ร้อยละ 97.76 

5. สถานศกึษามีจ านวนข้อมลูตอบกลบัท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉล่ีย 3.51-5.00 ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไปของจ านวนข้อมลูตอบกลบั 

ร้อยละ 98.51 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และวานิชสมัพนัธ์ 
2. งานติดตามนกัเรียนท่ีจบการศกึษา 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 
4, 5 รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 
รวม 3 ข้อ 

3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 ดีมาก 
 

จุดเด่น 
1. สถานศกึษามีการติดตามผู้ เรียนท่ีส าเร็จการศกึษาได้จ านวนมากขึน้  เน่ืองจากได้รับความร่วมมือ

จากหนว่ยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 
สถานประกอบการ หนว่ยงานผู้ รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศกึษาให้ข้อมลู 

2. ผู้ เรียนได้รับการประเมินผลความพงึพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ดี เน่ืองจากผู้ เรียนได้รับการอบรมในเร่ืองจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทกัษะในการท างานท่ีดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้ รับผิดชอบควรหาวิธีการในการติดตามแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ส าเร็จการศกึษา ให้มี
จ านวนข้อมลูตอบกลบัเพิ่มมากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่ม ี
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ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

หลักสูตร ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ 
ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2559 

ปวช. 

พาณิชยกรรม    
การบญัชี 48 35 72.91 
การตลาด 90 41 45.55 

คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 91 54 59.34 
ภาษาตา่งประเทศ 48 28 58.33 

รวม ปวช.  277 158 57.04 

หลักสูตร ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ 
ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ    
การบญัชี 33 25 75.75 
การตลาด 35 29 82.85 

คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 51 34 66.66 
ภาษาตา่งประเทศธรุกิจ 9 7 77.77 

รวม ปวส.  128 95 74.21 
รวมทัง้หมด 405 253 62.47 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานแจ้งจบการศกึษาของผู้ เรียน 
2. งานสถิติผู้ เรียนของสถานศกึษา 
3. งานสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีสงูขึน้  

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 

3.51 – 4.50 ดี 

2.51 – 3.50 พอใช้ 

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.90 ดี 

 
จุดเด่น   

1. ทางวิทยาลยัฯ จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริม ปรับเกรดรายวิชาท่ีผู้ เรียนมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์
ทกุภาคเรียน 

2. ทางวิทยาลยัฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของ
นกัเรียนท่ีมีความประพฤติอยู่ในกลุม่เสี่ยงหรือผลการเรียนต ่าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ทัง้นีจ้ะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการ
นกัศกึษาควบคูไ่ปด้วยเสมอ   โดยติดตอ่ทางโทรศพัท์ หรือ Application Line , Facebook  เป็นต้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา   

1. พฒันาระบบการดแูลนกัเรียนท่ีเข้ามาเรียนให้ดียิ่งขึน้ มีการติดตาม ตรวจสอบปัญหาของผู้ เรียน
อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้นกัเรียนท่ีเข้ามาเรียนสามารถจบการศกึษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศกึษามีการบริหารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด 
มีการบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศกึษาอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทัง้การประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนว่ยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันา
มาตรฐานการศกึษาทกุระดบั 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศกึษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัสถานศกึษาคณุธรรม แก่ผู้บริหาร 

ครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้เรียนร่วมกนั 
มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คณุธรรมอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ของกลุม่ผู้บริหาร กลุม่ครู และบคุลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ เรียน ด้วยความสมคัรใจ 
เตม็ใจ และโดยการมีสว่นร่วมของทกุคน 

มี 

3. สถานศกึษาจดัให้กลุม่ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของ            
แตล่ะกลุม่ 

มี 

4. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุให้กลุ่มผู้บริหาร กลุม่ครูและบคุลากรทางการศกึษา และ
กลุม่ผู้ เรียนด าเนินการตามโครงการคณุธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

ไมมี่ 

5. สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนด
แนวทางการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

ไมมี่ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมให้แก่ผู้ เรียน 
2. กิจกรรมท าบุญตกับาตรภายในวิทยาลยั 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
 

จุดเด่น 
1. วิทยาลยัฯ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี   เช่น  นิมนต์พระมาบรรยายธรรม   กิจกรรมท าบุญตกับาตร เดือน
ละ 2 ครัง้ ในวนัพฤหสับดี 

2. มีการติดป้ายประชาสมัพนัธ์อัตลกัษณ์  เอกลกัษณ์  ค าขวญั  และนโยบายของวิทยาลยั ไว้ใน
ห้องเรียน และหน้าอาคารเรียน 

3. ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มีการอบรมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอหน้าแถว
หลงัเคารพธงชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ เรียนด าเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยให้มีการนิเทศและเสริมแรงในทุกกลุ่ม เพื่อน ามาพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้ดีมากยิ่งขึน้ 

2. ต้องมีการประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองในทกุ ๆ กลุม่  

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   ไม่มี 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. ผู้อ านวยการสถานศกึษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานต้นสงักดั

มอบหมายได้อย่างถกูต้อง 
มี 

2. ผู้อ านวยการสถานศกึษามีความสามารถในการส่ือสารได้ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการ
ศกึษา และผู้เรียนรวมทัง้ผู้ปกครอง ชมุชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานต้นสงักดัมอบหมายได้เป็น
อย่างด ี

มี 

3. ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้เรียน ร่วมกนัก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคญัของหน่ายงานต้นสงักดัประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มี 

4. ผู้อ านวยการสถานศกึษามีการตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายท่ีก าหนด 

มี 

5. ผู้อ านวยการสถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพฒันาตอ่ไป 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการเครือขา่ยผู้ปกครอง 
2. งานสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีสงูขึน้  
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคนัของผู้ เรียน 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 คะแนน ดี 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 
ปฏบิติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 



 

 

67 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
 

 
โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 

จุดเด่น 
1. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบิดา มารดา ผู้ปกครองและวิทยาลยั 
2. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ระหวา่งผู้ปกครองและครู 
3. ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็น รวมทัง้สนบัสนนุ สง่เสริมและร่วมกิจกรรมกบัทาง

วิทยาลยั 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เสริมสร้างความตระหนกั พยายามกบัทกุฝ่าย เพื่อพฒันาโครงการให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึน้ 
2. ผู้ปกครองบางสว่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมเน่ืองจากมีภารกิจ ซึง่จ าเป็นต้องหา

แนวทางในการด าเนินงานให้ผู้ปกครองทกุคนได้เข้าร่วมมากยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. สง่เสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ปกครองและครูให้มากขึน้ 
2. คดัเลอืกผู้ปกครองท่ีมีความประสงค์เข้ามาท างานเพื่อสว่นรวม โดยอาจจะใช้วธีการแตง่ตัง้

เพิ่มเติม หรือสรรหาผู้ปกครองท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆ เข้ามาเป็นท่ีปรึกษา 
 

งานส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. ผู้ เรียนมีผลการเรียนสงูขึน้ 

2. ผู้ เรียนเรียนจบหลกัสตูรตามเวลาที่ก าหนด 

3. ผู้ เรียนสามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้หรือประกอบอาชีพได้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์และความส าคญัของการศกึษา 
2. ผู้ เรียนไม่มีเป้าหมาย แนวคิดท่ีถกูต้องตอ่การศกึษาเลา่เรียน 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. วิเคราะห์ปัญหา สาเหต ุและแนวทางแก้ไข 
2. จดักิจกรรมแนะแนวผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนต ่าและไม่ตัง้ใจเรียน 
3. จดักิจกรรมสง่เสริมความมีวินยั ความรับผิดชอบ รวมทัง้พฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้มากขึน้ 
4. สนบัสนนุให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการด้านบุคลากร  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดแูล ให้มีจ านวนครูทัง้หมดเทียบกับจ านวนผู้ เรียน

ทัง้หมดตามเกณฑ์มาตรฐานอตัราก าลงัในสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาตามหนงัสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน วา่ด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแตก่รณี 

1:30 
ตามเกณฑ์ 

2. สถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนุน ก ากับดแูล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ ท่ีจบ
การศกึษาตรงหรือสมัพนัธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิม่เตมิตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวชิาท่ีสอน 

ร้อยละ 100 

3. สถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชมุวชิาการ ศกึษาดงูานด้านวชิาการหรือวชิาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวชิาท่ีสอน ไม่
น้อยกวา่ 10 ชัว่โมงตอ่ปี 

ร้อยละ 85.71 

4. สถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุ ก ากบัดแูล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลงัในสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแตก่รณี 

ร้อยละ 20 
ไมต่ามเกณฑ์ 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรตคิณุ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทัง้หมด 

ร้อยละ 54.76 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
2. งานบริหารจดัการด้านบุคลากร 
3. งานพฒันาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ดี 

 
จุดเด่น 

1. วิทยาลยัฯ ได้ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดประกวด ด าเนินงานจัดการคัดเลือกและจัด
ประกวดผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์   
ประจ าปีการศึกษา 2559  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้ เรียนได้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้ได้รับรางวัลตัง้แต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับชาติ และมีการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ไป 

2. วิทยาลยัฯ มีการก ากับ ดูแล ให้ครูผู้ สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ ท่ีจบการศึกษาตรงหรือ
สมัพนัธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสมัพนัธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

3. วิทยาลยัฯ สง่เสริม สนบัสนนุ ให้ครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้ศกึษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศกึษาดงูานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวิชาที่สอนอยา่งตอ่เน่ือง 

4. วิทยาลยัฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ                                 
ยกยอ่งความรู้ ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนว่ยงานหรือองค์กรภายนอกอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 
จุดที่ควรพัฒนา   ไม่ม ี
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. เกณฑ์อัตราก าลงัของครูต่อจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานัน้ ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนด
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เน่ืองจากสถานศึกษาเอกชนมี
ความจ าเป็นและเลง็เห็นถึงภาระหน้าที่ในงานตา่ง ๆ ซึง่มีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศกึษาท่ีมากขึน้  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการด้านการเงิน  

ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
1. สถานศกึษามีแผนปฏิบตังิานประจ าปี มีการจดัสรรงบประมาณเป็น

คา่ใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ 
งบด าเนินการ = 

5,765,706 
มี 

2. สถานศกึษามีรายจ่ายค่าวสัดฝึุก อปุกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการ
สอนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

1,178,115 20.43 

3. สถานศกึษามีรายจ่ายในการสง่เสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวชิาการ วชิาชีพหรือท าประโยชน์ตอ่ชมุชน 
สงัคม ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

96,400 1.67 

4. สถานศกึษามีรายจ่ายในการสง่เสริม สนับสนนุ การจดัท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

71,407 1.24 

5. สถานศกึษามีรายจ่ายในการสง่เสริม สนับสนนุ การจดักิจกรรมด้าน
การรักชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนบุ ารุง
ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม การกีฬาและ
นนัทนาการ การสง่เสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

365,583 6.34 

  
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานบริหารการเงินและงบประมาณ 
2. งานบริหารจดัการวสัด ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพของสายวิชา 
4. โครงการวานิชนิทรรศ 
5. กิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคม 
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการด้านคณุธรรม จริยธรรม เทิดทนุพระมหากษัตริย์  
8. โครงการสง่เสริมประชาธิปไตยภายในสถานศกึษา 
9. โครงการด้านกีฬาและนนัทนาการ 



 

 

73 

10. โครงการจดัประกวดสิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม โครงการวิชาชีพของผู้ เรียน 
11. โครงการแขง่ขนัทกัษะวิชาชีพภายในและภายนอก 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ดี 

 
จุดเด่น   ไม่ม ี
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิทยาลยัฯ ควรจดัหาทนุสนบัสนุนด้านการประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้ เรียน  จากหนว่ยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. รัฐบาลควรให้การสนบัสนนุทนุในการจดัท าโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เน่ืองจากสถานศึกษา
ขนาดเลก็ ไม่มีเงินทนุมากพอท่ีจะจดัท าโครงการได้ 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศกึษามีการพฒันาและดแูลสภาพแวดล้อม ภมูทิัศน์ของสถานศกึษาให้สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภยั 
มี 

2. สถานศกึษามีการก ากับดแูลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร โรงฝึกงาน 
ศนูย์วทิยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภยั สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม 

มี 

3. สถานศกึษามีการก ากับดแูลในการจดัหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภยัในทกุสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศกึษามีการน าเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มาใช้ในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลู 
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกนัผู้บกุรุกระบบฐานข้อมลูจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสทิธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมลูอย่างชดัเจน 
(3) มีการตดิตัง้โปรแกรม  Anti Virus เพ่ือป้องกนัไวรัสและก าจดัไวรัส ในเคร่ืองลกูขา่ย 
(4) มีฐานข้อมลู มีการ Update เป็นปัจจบุนั 
(5) มีการส ารองฐานข้อมลูอย่างสม ่าเสมอ 

มี 

5. สถานศกึษาสง่เสริมให้ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้ เรียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจดัการฐานข้อมลูสารสนเทศอย่างมีคณุภาพ 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ IT เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
2. โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์และสภาพแวดล้อม 
3. โครงการปรับปรุงซอ่มแซมอาคาร และสถานท่ี 
4. โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเบือ้งต้น 
5. โครงการสง่เสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมดุ 
6. งานบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 9 ประเภท 
7. งานบริหารจดัการวสัด ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์  
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น 

1. มีการจดัท าโครงการรักษ์สิง่แวดล้อมและปรับปรุงภมิูทศัน์ในบริเวณสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองเป็น
ประจ าทกุปี 

2. มีการจัดอบรมครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้ เรียน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบือ้งต้น  เช่น การดบัเพลงิ เป็นต้น 

3. มีการจดัหาและปรับปรุงวสัดอุุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอ 

4. ศูนย์วิทยบริการมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีหนงัสือให้บริการหลากหลาย  ตรงต่อความต้องการ
ผู้ใช้บริการมากขึน้ มีจ านวนผู้ใช้บริการมากขึน้ดไูด้จากสถิติการยืม-คืน ท่ีมากขึน้  

5. มีการจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทกุปี  ประมาณปีละ 25-30 เคร่ือง ขึน้อยู่กับความต้องการ
ในแตล่ะปี 

6. วิทยาลยัฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลยัฯ 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการข้อมลูและสารสนเทศแก่ผู้ เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้บริการ
ทางด้านงานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวติันกัเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
พฒันาและปรับปรุงระบบโดยตรง ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทัว่ถึง และทันต่อความ
ต้องการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. จดัหาและแบง่งานให้แก่คนงานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอตอ่การท างาน 
2. พฒันาปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณวิทยาลยั ให้มีความร่มร่ืน  มีเก้าอีน้ัง่ส าหรับพกัผ่อนให้เพิ่มมากขึน้ใน

ปีการศกึษาถดัไป 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   ไม่มี 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศกึษามีแผนงานโครงการ ในการประสานความร่วมมือกบับคุคล ชมุชน สมาคมชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการศกึษา 

มี 

2. สถานศกึษามีจ านวนบุคคล ชมุชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือใน
การจดัการศกึษาด้านระบบทวภิาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ หรือด้าน
การศกึษาดงูานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสดัสว่นของความร่วมมือ  1 
แห่ง ตอ่ผู้เรียนไมเ่กิน 40 คน 

1 : 3 

3. สถานศกึษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล ชมุชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วทิยากร ร่วมพฒันาผู้เรียนในทกุสาขางานท่ี
จดัการเรียนการสอน 

มีครบทกุสาขา 

4. สถานศกึษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล ชมุชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการมอบทนุการศกึษาให้แก่ผู้ เรียน โดยมีสดัส่วน 1 ทนุ ตอ่ผู้เรียนไม่
เกิน 100 คน 

1 : 43 

5. สถานศกึษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล ชมุชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือวสัดอุปุกรณ์ หรือครุภณัฑ์ หรือสิง่อ่ืน ๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ การจัดการศกึษา จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 
รายการ 

จ านวน  5 รายการ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานสง่ตวัผู้ เรียนฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
2. กิจกรรมดงูานนอกสถานท่ีของแตล่ะสายวิชา 
3. งานพฒันาผู้ เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สมัมนา-อบรม-ประชุม) 
4. งานสง่เสริมสนบัสนนุทนุการศกึษาผู้ เรียน 
5. งานระดมทรัพยากรเครือขา่ยทัง้ในและนอกประเทศ (การรับบริจาคอุปกรณ์ทางการศกึษา) 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น   

1. ท าให้ผู้ เรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ได้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง 
2. ท าให้เป็นคนดี มีความรู้ 
3. ยกระดบัคณุภาพชีวิตของงานและครอบครัวให้ดีขึน้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา   

1. ประชาสมัพนัธ์ให้มีการสนบัสนนุ บริจาคทนุการศกึษามากขึน้ 
2. สง่เสริม ปลกูฝังผู้ เรียนให้มีความกตญัญ ูกตเวที 
3. สถานศึกษาท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาอ่ืน  ทัง้ภายใน และ

ตา่งประเทศ โดยควรท าอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นกัศกึษาในการประกอบอาชีพตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. สร้างเสริมให้ผู้ รับทนุ บิดา มารดา ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของการศกึษา 
2. ปลกูฝังให้ผู้ รับทนุประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีของสงัคม 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลกัสตูรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม 
สนบัสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการพฒันารายวิชา 
หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุม่วิชาเพิ่มเติมให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ครูทกุคนจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา

ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ด้วยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลายและบรูณาการคณุธรรม 
จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุ
รายวชิาท่ีสอน 

ไมมี่ 

2. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ครูทกุคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้รายวชิา และมีการบนัทึกหลงัการสอน 

มี 

3. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ครูทกุคนน าผลจากการวดัผลและการ
ประเมนิผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียน 

มี 

4. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้มีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู 
ทกุคนเพ่ือเป็นข้อมลูในการแก้ไขปัญหา พฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป 

มี 

5. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ครูทกุคนแก้ไขปัญหา พฒันาการเรียนการ
สอนรายวชิาโดยการศกึษาหรือการวจิยั อย่างน้อย 1 รายวชิา ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  การระบปัุญหา 
 (2)  การระบวุตัถปุระสงค์ 
 (3)  วธีิการด าเนินการ 
 (4)  การเก็บข้อมลู 
 (5)  การวเิคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ 

มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานพฒันาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
2. งานการนิเทศการสอน 
3. ประชุมผู้บริหาร ครูทกุภาคเรียน 
4. การประเมินครูทกุปี 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ดี 
 
จุดเด่น 

1. วิทยาลยัฯ ได้ก ากับ ดูแลให้ครูผู้ สอนทุกคน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบนัทกึหลงัการสอน  และน าผลจากการวดัผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไป
ใช้ในการพฒันาผู้ เรียน 

2. วิทยาลยัฯ ได้ให้ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย  1 รายวิชา 
โดยมีการวดัผล ประเมินผลการนิเทศอยา่งเป็นระบบและน าผลมาปรับปรุงแก้ไขเป็นรายบุคคล 

3. วิทยาลยัฯ ได้ให้ครูผู้สอนทกุคน  จดัท าวิจยัอยา่งน้อย 1 รายวิชา เพื่อแก้ไขปัญหา พฒันาการเรียน
การสอนรายวิชา  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิทยาลยัฯ  ควรก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน  ต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอัน
พงึประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชาที่สอน 

2. พฒันาผลงานวิจยัครูให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้  เพื่อสง่ประกวดภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   ไม่มี 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ครูศกึษา ส ารวจข้อมลูความต้องการในการ
พฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 

มี 

2. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ครูพฒันารายวชิาหรือกลุม่วชิาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพฒันาร่วมกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มี 

3. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุส่ือการสอนและก ากบัดแูลให้ครูจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาหรือกลุม่วชิาท่ีพฒันาให้ถกูต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

4. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และน า
ผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวชิาหรือกลุ่มวชิาท่ีพฒันา 

มี 

5. สถานศกึษามีรายวชิาหรือกลุม่วชิาท่ีพฒันาตามประเด็นการประเมนิ ข้อ 1-4 ไมเ่กิน 3 ปี 
ครบทกุสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 

ไมค่รบทกุสาขา 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานพฒันาหลกัสตูร  
2. งานการประชุมสถานประกอบการ/หนว่ยงานในรายวิชาฝึกงาน 
3. งานแบบส ารวจการใช้สื่อ (จากฝ่ายบริการการศึกษา) และแบบประเมินความพึงพอใจในการ              

ใช้สือ่ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 คะแนน ดี 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
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จุดเด่น 
1. วิทยาลยัฯ  ได้เชิญผู้ เช่ียวชาญจากสถานประกอบการ หนว่ยงาน ท่ีมีความรู้ในแตล่ะสาขาวิชา

มาร่วมจดัท าหลกัสตูร ก าหนดรายวิชาที่เหมาะสม 
2. วิทยาลยัฯ  สนบัสนนุให้ครูผู้สอนจดัท าสือ่การสอนเพื่อใช้ในการพฒันาการสอนของตนเอง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิทยาลยัฯ  ก ากบั ดแูลให้ครูผู้สอนได้พฒันารายวิชาหรือกลุม่วชิาร่วมกบัสถานประกอบการให้
ครบทกุสาขาวิชา 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    ไม่มี 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศกึษาจดัการศกึษาระบบ ทวภิาคีตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองมาตรฐาน
การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

ร้อยละ  0 

2. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกบัสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครัง้ 

8  ครัง้ 

3. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ผู้เรียนทกุคนท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ
ท่ีสอดคล้องกบัสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ตามความเหมาะสม โดย
ผลงานท่ีเกิดขึน้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ
ทัง้หมด 

ร้อยละ  100 

4. สถานศกึษาจดัให้ผู้ เรียนได้รับการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด โดยมี
ผู้เรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมนิครบถ้วน สมบรูณ์จากการเข้ารับการประเมนิครัง้แรกไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทกุรายวชิาตามโครงสร้าง
หลกัสตูร 

ร้อยละ  93.02 

5. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดแูลให้ผู้เรียนได้รับรางวลั ประกาศเกียรตคิณุ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คณุธรรมจริยธรรม จากบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

ร้อยละ  11.28 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานนิเทศฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
2. งานการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3. งานสง่เสริมผู้ เรียนเข้าแขง่ขนักบัหนว่ยงานภายนอก 
4. งานแขง่ขนักีฬาภายนอก เช่น กีฬาปันจกัสลีตั  , กีฬาจกัรยาน 
5. งานสง่เสริมความสามารถพิเศษดีเดน่ของผู้ เรียน 
6. โครงการจดัประกวดนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจยัและโครงงานของผู้ เรียนภายนอก 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ดี 
 
จุดเด่น 

1. วิทยาลยัฯ จดัให้ผู้ เรียนได้ไปฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็น
ประจ าทกุปี  และจดัให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้ เรียนครบทกุสาขาวิชา 

2. วิทยาลยัฯ  จัดให้ผู้ เรียนได้ท าโครงการทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้ เรียน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ครบทกุโครงการ 

3. วิทยาลยัฯ  จดัให้ผู้ เรียนได้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นประจ าทุกปี  และในปีการศึกษา 2559 นี ้
ได้เชิญผู้แทนของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้ เรียนอาชีวศึกษา  ผู้ แทนจากสถานประกอบการ  และครูผู้สอนใน
สาขาวิชา  มาสงัเกตการณ์ในวนัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทกุขัน้ตอน 

4. วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุน ส่งผู้ เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก  การประกวด
สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม   การแขง่ขนักีฬาปันจกัสลีตั   กีฬาจกัรยาน เป็นประจ าทกุปี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ศึกษา ข้อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการจัด
การศกึษาระบบทวิภาคี ในทกุสาขาวิชา โดยเร่ิมเป็นบางสาขาวิชาในปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา - ไม่มี 
 
 
 

 



 

 

85 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่ง เส ริม  สนับสนุน  ใ ห้ มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดแูลให้
ผู้เรียนแตล่ะคนเข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม       7 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

2. สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กวา่ 5 กิจกรรม และก ากบัดแูลให้ผู้เรียนแตล่ะคนเข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม     8 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

3. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการจดักิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กวา่ 5 กิจกรรม และก ากบัดแูลให้ผู้เรียนแตล่ะคนเข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม    5 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมน้่อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดแูลให้ผู้ เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม    8 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม                      
ไมน้่อยกวา่ 5 กิจกรรม และก ากับดแูลให้ผู้ เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1 
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม     17 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. กิจกรรมวนัแม ่
2. กิจกรรมวนัสนุทรภู่ 
3. กิจกรรมแหเ่ทียนจ าน าพรรษา 
4. กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 
5. กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ปฏญิาณตนเพื่อพอ่อาชีวะสมานฉนัท์ 
6. กิจกรรมรวมพลงัเพื่อเป็นการแสดงความอาลยัน้อมถวายในหลวงรัชกาลท่ี 9 
7. กิจกรรมไหว้ครู 
8. กิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมบ าเพ็ญประโยชน์ 
9. กิจกรรมอบรมโครงการพลงังานสญัจร 
10. กิจกรรมกีฬาส ี
11. กิจกรรมแขง่ขนัเทเบิลเทนนิส ภายในวิทยาลยัฯ 
12. กิจกรรมแขง่ขนัเปตอง ภายในวิทยาลยัฯ 
13. กิจกรรมแขง่ขนัวอลเลย์บอลหญิง 
14. กิจกรรมแขง่ขนัฟุตบอล 5 คน ชายภายในวิทยาลยั 
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15. กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตพอเพียงกบัเกษตรกรพอเพียง 
16. กิจกรรมพอเพียงตามค าสอนของพอ่หลวง 
17. กิจกรรมจิตอาสารณรงค์วนัตอ่ต้านยาเสพติดโลก 
18. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
19. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ (วดัสงัวรฯ วดัปรางค์หลวง) วนัเข้าพรรษา 
20. กิจกรรมจิตอาสาร่วมกบัชมุชน หมู ่14 อ.บางใหญ่ 
21. กิจกรรมจิตอาสา ณ มลูนิธิเด็ก อ.สามพราน จ.นครปฐม 
22. กิจกรรมจิตอาสารณรงค์การลงคะแนนเสยีงประชามติ  
23. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ เร่ือง อบรมการท าบญัชีครัวเรือน 
24. โครงการบริการวิชาชีพภายนอก "การท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย” 
25. โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการแตง่พลอยประดบั 
26. โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจตลาดออนไลน์ 
27. โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมการท า  เบเกอร่ีเพื่ออาชีพแก่ชมุชน     
28. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระบบคลาวด์ และเทคนิคการน าเสนอในงานธุรกิจ 
29. ศนูย์บริการวิชาชีพซอ่มบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
30. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพภายนอก การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นใบโบชวัร์ 
31. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพภายนอก การให้ความรู้ภาษาองักฤษผา่นการสอน

แตง่หน้าคพัเค้ก 
32. โครงการบริการวิชาการภายนอก การเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยเกมส์ 
33. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพภายใน การเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย Games English have 

Fun 
 

ระดับคุณภาพ 
 ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น   

1. นกัเรียน นกัศกึษาให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมดี อยากเข้ามามีสว่นร่วมในการท าประโยชน์
ให้กบัสงัคมเทา่ที่จะท าได้ 

2. ทางวิทยาลยัฯ สนบัสนนุให้สาขาวิชาตา่ง ๆ ได้จดัโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
2 ครัง้/ปี  โดยได้ตัง้งบประมาณในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนในสาขาวิชา              
นัน้ ๆ ได้ช่วยกนัคิดกิจกรรมวา่จะด าเนินการในรูปแบบใดโดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้อยา่งเป็นขัน้ตอน 

3. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและเข้าร่วมในการท าโครงการ กิจกรรม ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษาเป็นอยา่งดี  

4. คณะผู้บริหารได้จดัสรรงบประมาณในการท าโครงการ กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
 

จุดควรพัฒนา   
1. ในการออกบ าเพ็ญประโยชน์วสัดอุุปกรณ์ไม่คอ่ยเพียงพอ  
2. บางสถานท่ีท่ีไปร่วมกิจกรรมไกลจากวิทยาลยัฯ การเดินทางไม่สะดวก 
3. การวางแผน จดัสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง ยงัมีน้อยเกินไป ซึง่จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนกิจกรรมและงบประมาณดงักลา่วให้มากขึน้ 
4. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาให้มีการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้ เรียนให้มากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันา
มาตรฐานการศกึษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพฒันาคณุภาพการศกึษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจัดท าแผนพฒันาการ

จดัการศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศกึษาได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา มี 
3. สถานศกึษาได้จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน

คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
มี 

4. สถานศกึษาได้จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน มี 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลประเมิน

คณุภาพภายในและผลประเมนิคณุภาพภายนอก 
มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. วิทยาลยัฯ ได้จดัท าแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา ในปัจจุบนัวิทยาลยัฯ ใช้แผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา ปีการศกึษา 2559-2561 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและตรงตามวตัถุประสงค์ 
และสามารถผลตินกัศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. การปฏิบติังานภายในวิทยาลยัฯ มีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการรายงานผล
การปฏิบติังาน และรวบรวมท าเป็นแผนปฏิบติังานและรายงานประจ าปี เป็นประจ าทกุปี 

3. วิทยาลยัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินงานมาอย่าง
ตอ่เน่ือง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขัน้ตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พฒันาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศกึษา โดยเน้นด้านการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตวับ่งชีข้องเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดและเกณฑ์ท่ีทาง สมศ. ก าหนดไว้ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

2. ก าหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหวัข้อมาตรฐานและตวับ่งชีใ้ห้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชดัเจนมากขึน้และสามารถตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและทัว่ถึง 

3. ปรับปรุงแบบเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบังานท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่มีการพัฒนา 
ผลการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี ้
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

พัฒนา/ไม่
พัฒนา คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

ตวับ่งชีท่ี้ 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคณุภาพ
ของผู้ส าเร็จการศกึษา  

- - 5 ดีมาก พฒันา 

ตวับง่ชีท่ี้ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาเทียบกบั
จ านวนผู้เข้าเรียน 

- - 3.90 ดี พฒันา 

ตวับง่ชีท่ี้ 2.1 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการบริหาร
จดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคณุธรรม 

- - 3 พอใช้ พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.2 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสงักดั 

- - 5 ดีมาก พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบคุลากร 

- - 4 ดี พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน  

- - 4 ดี พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.5  ระดบัคณุภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมลูสารสนเทศ 

- - 5 ดีมาก พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.6  ระดบัคณุภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจดัการศกึษา 

- - 5 ดีมาก พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 3.1 ระดบัคณุภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวชิา 

- - 4 ดี พฒันา 

ตวับ่งชีท่ี้ 3.2 ระดบัคณุภาพในการพฒันารายวิชา
หรือกลุม่วชิา  

- - 4 ดี พฒันา 

ตวับง่ชีท่ี้ 3.3 ระดบัคณุภาพในการจดัการศกึษา - - 4 ดี พฒันา 
ตวับง่ชีท่ี้ 3.4 ระดบัคณุภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร 

- - 5 ดีมาก พฒันา 

ตัวบ่งชี ท่ี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายใน 

- - 5 ดีมาก พฒันา 

 

 

 



 

 

91 

จ านวนตัวบ่งชีท้ัง้หมดที่มีการประเมนิ จ านวนตัวบ่งชีท้ี่มีการพัฒนา ร้อยละ 
13 13 100 

 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 

3.51 – 4.50 ดี 

2.51 – 3.50 พอใช้ 

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศกึษา 

 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.1 5 ดีมาก 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.2 3.90 ดี 
มาตรฐานที่ 2   
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.1 3 พอใช้ 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.2 5 ดีมาก 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.3 4 ดี 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.4 4 ดี 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.5 5 ดีมาก 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.1 4 ดี 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.2 4 ดี 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.3 4 ดี 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
 ตวับง่ชีท่ี้ 4.1 5 ดีมาก 
 ตวับง่ชีท่ี้ 4.2 5 ดีมาก 
 

1.1.1  ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดีมาก”     จ านวน  7  ตวับง่ชี ้
1.1.2  ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดี”      จ านวน  6  ตวับง่ชี ้   
1.1.3  ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “พอใช้”     จ านวน  1  ตวับง่ชี ้   
1.1.4  ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุง”     จ านวน   -  ตวับง่ชี ้   
1.1.5  ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งดว่น”    จ านวน   -  ตวับง่ชี ้   
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2. สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.1 จุดเด่น   

1. คณะผู้บริหารได้จดัสรรงบประมาณในการท าโครงการ กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
2. ทางวิทยาลยัฯ ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ต้องได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย 

คนละ 1 รายวิชา โดยมีการวดัผล ประเมินผลการนิเทศอยา่งเป็นระบบ เพื่อน ามาพฒันาเทคนิควิธีการสอนของ
ครูให้ดียิ่งขึน้ และยงัสนบัสนนุให้ครูผู้สอนจดัท าสือ่การสอนเพื่อใช้ในการพฒันาการสอนของตนเอง 

3. ครูผู้สอนทกุคนได้รับการอบรมการจัดท าแผนการสอนและชีแ้จงเก่ียวกับหลกัสตูรของวิทยาลยัฯ
เพื่อให้สามารถจัดท าแผนการสอนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลกัสูตรของวิทยาลยัฯ  และหลกัสูตร
แกนกลาง และมีการตรวจประเมินผลการจัดท าแผนการสอน บนัทึกหลงัการสอน เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึน้ไป 

4. ก าหนดให้ครูต้องท าแผนการสอน บนัทึกหลงัการสอน และมีการประเมินผลการท าแผนการสอน 
บนัทกึหลงัการสอน โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ประเมินเป็นประจ าทุกปีการศกึษา 

5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านความรู้  ด้านทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของ
ตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี ดงัจะเห็นได้จากท่ีครูภายในวิทยาลยัฯ มีวฒุิการศกึษาขัน้ต ่าระดบัปริญญา
ตรีขึน้ไปและมีใบประกอบวิชาชีพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวิชาที่สอนอยา่งตอ่เน่ือง   

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนว่ยงานหรือองค์กรภายนอกอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

8. ทางวิทยาลยัฯ สนบัสนนุให้สาขาวิชาตา่ง ๆ ได้จดัโครงการเพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพกับชุมชน 
โดยได้ตัง้งบประมาณในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นกัเรียนในสาขาวิชานัน้  ๆ ได้
ช่วยกนัคิดกิจกรรมวา่จะด าเนินการในรูปแบบใดโดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้อยา่งเป็นขัน้ตอน 

9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ เรียน เม่ือผู้ เรียนต้องเข้าสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และจัดให้นักเรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี 
เพื่อให้ผู้ เ รียนได้ทดสอบความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเองให้มีมาตรฐานตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนดไว้ทกุขัน้ตอน 

10. สถานศกึษามีการติดตามผู้ เรียนท่ีส าเร็จการศกึษาได้จ านวนมากขึน้  เน่ืองจากได้รับความร่วมมือ
จากหนว่ยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 
สถานประกอบการ หนว่ยงานผู้ รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศกึษาให้ข้อมลู 

11. ผู้ เรียนได้รับการประเมินผลความพงึพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ดี เน่ืองจากผู้ เรียนได้รับการอบรมในเร่ืองจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทกัษะในการท างานท่ีดี 
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12. จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทกัษะวิชาชีพภายนอก ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
(สอศ.)  เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นกัเรียนได้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพฒันาความรู้และทกัษะทาง
วิชาชีพของตนเอง ซึง่นกัเรียนของทางวิทยาลยัฯ ได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 
ได้เป็นจ านวนมากทกุปี 

13. มีการจัดส่งผู้ เรียนให้ได้ไปฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็น
ประจ าทกุปี  และจดัให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้ เรียนครบทกุสาขาวิชา 

14. ทางวิทยาลยัฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของ
นกัเรียนท่ีมีความประพฤติอยู่ในกลุม่เสี่ยงหรือผลการเรียนต ่าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ทัง้นีจ้ะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการ
นกัศกึษาควบคูไ่ปด้วยเสมอ  โดยติดตอ่ทางโทรศพัท์ หรือ Application Line , Facebook  เป็นต้น 

15. ทางวิทยาลยัฯ มีแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ซึ่งจะเน้นให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนท่ีสอดแทรก
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมทัง้สอดแทรกลงไปในการ
ท า โครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ ด้วย 

16. การใช้อัตลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ ได้ใช้นโยบายของวิทยาลยัฯ ท่ีเก่ียวกับความซื่อสตัย์เป็นส าคัญ 
ท าให้การปฏิบติัของครู บุคลากรและนกัเรียน มีความเข้าใจท่ีตรงกนั สามารถปฏิบติัได้ทนัที 

17. การปฏิบติังานภายในวิทยาลยัฯ มีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการรายงานผล
การปฏิบติังาน และรวบรวมท าเป็นแผนปฏิบติังานและรายงานประจ าปี เป็นประจ าทกุปี 

18. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและเข้าร่วมในการท าโครงการ กิจกรรม ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษาเป็นอยา่งดี 

19. วิทยาลยัฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลยัฯ 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการข้อมลูและสารสนเทศแก่ผู้ เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้บริการ
ทางด้านงานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวติันกัเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
พฒันาและปรับปรุงระบบโดยตรง ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทัว่ถึง และทันต่อความ
ต้องการ 

20. มีการจดัหาและปรับปรุงวสัดอุุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน และจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ทกุปี 

21. วิทยาลยัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินงานมาอย่าง
ตอ่เน่ือง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขัน้ตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ 

22. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี มีแผนพฒันาสถานศึกษา 
และน ามาใช้พฒันาสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
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2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลายและให้มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชาที่สอนให้มากขึน้ 

2. พฒันาผลงานวิจยัครูให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้  เพื่อสง่ประกวดภายนอก 
3. ให้ครูผู้สอนได้พฒันารายวิชาหรือกลุม่วิชาร่วมกบัสถานประกอบการให้ครบทกุสาขาวิชา 
4. ศึกษา ข้อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคี ในทกุสาขาวิชา โดยเร่ิมเป็นบางสาขาวิชาในปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 
5. จัดหาทุนและหน่วยงานภายนอกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ได้รับ

ทนุการศกึษา ทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย

เกินไป ซึง่จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนกิจกรรมและงบประมาณดงักลา่วให้มากขึน้ 
7. พฒันาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศกึษา โดยเน้นด้านการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานและตวับง่ชีข้องเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายในตามท่ีสอศ. ก าหนดและเกณฑ์ท่ีทางสมศ.ก าหนด
ไว้ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

8. ก าหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหวัข้อมาตรฐานและตวับ่งชีใ้ห้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชดัเจนมากขึน้และสามารถตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและทัว่ถึง 

9. ปรับปรุงแบบเก็บข้อมลูท่ีใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
งานท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

10. ให้ผู้ เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเองได้เรียนมา เพื่อให้ผู้ เรียน
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานได้อยา่งเต็มท่ี 

11. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของวิทยาลยัฯ ให้มีความทนัสมัย เหมาะสมกับผู้ เรียน เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน สงัคมและสอดคล้องกบัหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการอยูเ่สมอ 

12. งบประมาณด้านการจดัประกวด จดัแสดง นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทัง้
ในสว่นของครูและนกัเรียนมีน้อยเกินไป 

 
2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาในส่วนท่ี ต้องพฒันาและ
เสริมจุดเดน่ ดงันี ้

1. เกณฑ์อัตราก าลงัของครูต่อจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานัน้ ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนด
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เน่ืองจากสถานศึกษาเอกชนมี
ความจ าเป็นและเลง็เห็นถึงภาระหน้าที่ในงานตา่ง ๆ ซึง่มีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศกึษาท่ีมากขึน้ 

2. พฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนภายในวิทยาลยัฯ มีการตรวจสอบแผนการสอน บนัทึก
หลงัการสอน การนิเทศการสอนอยา่งมีขัน้ตอนและเป็นระบบ ให้มีการปลกูฝังจิตส านกึและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้ เรียนให้มากขึน้ 

3. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและไม่ตัง้ใจเรียน  ให้มีการพฒันา
ทางด้านการเรียนมากขึน้ 

4. สรรหาความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอ่ืน ๆ ภายนอกให้มากขึน้ เพื่อน ามาพฒันาการจัดการ
เรียนการสอนภายในวิทยาลยัฯ ให้มีประสทิธิภาพ 

5. ขยายการประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนได้รู้จกัวิทยาลยัฯ ให้มากยิ่งขึน้ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือทางการศกึษาตอ่ไปในอนาคต 

6. จดัท ากิจกรรม โครงการท่ีมุ่งสง่เสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพฒันาผู้ เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มากยิ่งขึน้  

 
2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อให้การพฒันาสถานศกึษา เป็นไปตามแผนพฒันาสถานศกึษา และมาตรฐานการอาชีวศกึษา
ของสถานศกึษา  จึงได้ก าหนดแนวทางการพฒันาที่ต้องแก้ไข เพื่อเสริมจุดเดน่ให้ดียิ่งขึน้ ดงันี  ้

1. สง่เสริมการพฒันาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้ เรียน โดยจัดให้มีการท าโครงการ
บูรณาการในทกุระดบัชัน้ และทกุสาขาวิชา  

2. จัดให้มีการประกวดผลงานผู้ เรียน ทัง้ภายในและภายนอก โดยได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากทางวิทยาลยัฯ ให้มากขึน้ 

3. สง่เสริมและพฒันาครู โดยจัดอบรมให้ความรู้ ในการจัดท าผลงานวิจัย และจัดศึกษาดูงานด้าน
งานวิจยั กบัหนว่ยงาน/สถาบนัท่ีเก่ียวข้องด้านงานวิจยั และจดัผู้ เช่ียวชาญด้านงานวิจยัมาให้ค าแนะน าปรึกษา 
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