1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2560
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบงชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
5
3.93
8.93
4.46
2
5
5
4
5
5
5
29
4.83
3
4
5
4
5
18
4.50
4
5
5
10
5
65.93
4.70
อยูในระดับ ดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2560
ตามมาตรฐานสถานศึกษา
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4

1

2

5
5
4
5

3.93
5
5
5

3
4
4

4
5
5

5
5

6
5

7
5*

อยูในระดับ

รวม

เฉลี่ย

8.93
34
18
10
70.93
ดีมาก

4.46
4.83
4.50
5
4.72

*มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับคุณภาพในการแนะแนวประชาสัมพันธ เปนมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
1.1.4 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”

จํานวน 10 ตัวบงชี้ (เพิ่ม 1 ตัวบงชี้)
จํานวน 3 ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้
จํานวน - ตัวบงชี้
จํานวน - ตัวบงชี้

2

1.2 จุดเดน
-ผูบริหาร ครู บุคลากรมีความรูความสามารถ ทุมเทการทํางานใหองคกร ทํางานเปนทีม มีการวางแผน
รวมกัน สามารถดําเนินการตามแผนใหบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี มีผลใหการจัดการศึกษาอยูในระดับดีมาก
-ครูเปนตนแบบที่ดี พัฒนานักเรียนใหเปนไปตามอัตลักษณของสถานศึกษา สรางความเชื่อถือใหกับสังคม
สงผลใหมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
1.3 จุดที่ควรพิจารณา
ใหคําปรึกษา พัฒนาระบบดูแลผูเรียนใหเขมแข็ง เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเวลาที่
กําหนด ลดอัตราการลาออกกลางคันของผูเรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
สรางขวัญกําลังใจใหแกครูในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ เปน
ที่ตองการของสถานประกอบการ และสามารถแขงขันเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จได
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
266 / 9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

โทรศัพท

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2241-4278 , 0-2669-5199

โทรสาร
Website

0-2669-5198
http://www.wtc.ac.th

E-mail Address
สังกัด

Wimol@Wtc.ac.th
สํานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปดสอน

สภาพแวดลอม และสภาพชุมชนใกลเคียง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียานตั้งอยูบนพื้นที่ 2 ไร 8.03 ตารางวา อาคารเรียนเปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 5 ชั้น จํานวน 2 หลัง วิทยาลัยใชประโยชนจากอาคารและสถานที่ที่มีอยูอยางคุมคา เปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน สรางบรรยากาศใหรมรื่น ดวยการปลูกไมกระถางประดับตกแตงอาคารและสถานที่ จัดมุม
สวนหยอมสําหรับใหนักเรียนและบุคลากรไดพักผอนหยอนใจ
สําหรับสภาพแวดลอมภายนอก วิทยาลัยตั้งอยูในเขตชุมชนแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ซึ่งเปนแขวงที่มี
ประชากรอยูหนาแนนถึง 10,900 คนตอตารางกิโลเมตร(ขอมูลเขตดุสิต มกราคม 2559) ติดกับถนนนครไชยศรี
และถนนสามเสน การจราจรสวนใหญติดขัด เนื่องจากมีโรงเรียน สถานที่ราชการสําคัญตั้งอยู เชน กรม
ชลประทาน การไฟฟานครหลวง วังศุโขทัย โรงพยาบาลวชิระ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนเซนตคาเบรียล กลุม
โรงเรียนคาทอลิค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ วิทยาลัยอยูใกลกับทาเรือ
พายัพ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรจึงสามารถเดินทางไดทั้งทางบกและทางเรือไดโดยสะดวก
สภาพชุมชนโดยรอบ เปนบานเชา หองเชา เพราะใกลตลาด ใกลสถานที่ราชการ ใกลมหาวิทยาลัย และ
โรงเรียน สะดวกในการเดินทาง มีรถเมลผานหลายสาย มีชุมชนแออัดหลายชุมชน เชน ชุมชนซอยสีคาม ชุมชน
ราชพัสดุ ชุมชนรวมจิตต ชุมชนศรียานซอย 3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารี สวนใหญมีอาชีพรับจาง ลูกจางคาขาย และรับ
ราชการ มีฐานะปานกลาง
สําหรับวิทยาลัย นักเรียนมีทั้งที่อยูในพื้นที่และมาจากจังหวัดนนทบุรี ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง มี
รายไดนอยถึงปานกลาง มีปญหาครอบครัว ทําใหมีปญหาทางการเรียน
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2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผูรับใบอนุญาต
ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

ผูอํานวยการ
คณะกรรมการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารภายใน

ฝายวิชาการ

สํานักผูบริหาร

ฝายวิจัย นวัตกรรม

งานบัญชี

งานนโยบายและแผนงาน

งานการเงิน

งานบุคคลและพัฒนา

และโครงงาน

ฝายกิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ฝายแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ

สํานักประกัน
คุณภาพภายใน

ฝายสงเสริม
การศึกษา

งานหลักสูตรและ
การเรียนการสอน

งานวิจัย

งานกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

งานสารบรรณ

งานสื่อและอุปกรณ
การเรียนการสอน

นวัตกรรม

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานหองสมุด

สิ่งประดิษฐ และ
โครงงาน

นักเรียนนักศึกษา
งานวินัยและพัฒนา
งานโครงการพิเศษ

งานสวัสดิการ
และพยาบาล

ภาควิชาพื้นฐาน
งานนักศึกษา
ภาควิชาการบัญชี
ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาคอมพิวเตอร

งานแนะแนวการศึกษา

งานติดตามตรวจสอบ

งานเอกสารการพิมพ

คุณภาพการศึกษา

งานแนะแนวอาชีพ
และบริการจัดหางาน
งานบันทึกภาพและ
ประมวลภาพ

งานประเมินคุณภาพ

งานพัสดุ/ครุภัณฑ

ภายใน
งานการประเมิน

งานทะเบียน

คุณภาพภายนอก
งานอาคารสถานที่

วิชาทหาร
งานทุนการศึกษา

งานกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา

งานรวมมือและ
บริการ
งานฝกงานนักศึกษา
งานฝกประสบการณ
นักศึกษา

งานสถิติ
และรายงานผล
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางวิภาพรรณ
ชูทรัพย
2
ดร.สวัสดิ์
อุดมโภชน
3
ดร.อณาวุฒิ
ชูทรัพย
4
ดร.สันธยา
ดารารัตน
5
นางสาววิลาวัณย
ลีลารัตน
6
นางสาวขวัญใจ
จันทรวงษ
7
ดร.ทิพยวิภา
เทศวิศาล
8
นางนาตยา
ปรีชา

ตําแหนง
ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนครู, กรรมการ
ผูแทนผูปกครอง, กรรมการ
ผูอํานวยการ, กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
สถานภาพ
ใบประกอบ
วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
แผนกวิชา
จํานวน
/ สาขาวิชา
ครู
ครู
มี
ไมมี ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต่ํากวา
(คน)
/ สาขางาน
ประจํา พิเศษ
เอก
โท
ตรี ปริญญา
ตรี
การบัญชี
7
7
7
3
4
การตลาด
10
10
10
4
6
คอมพิวเตอรธุรกิจ
11
11
10
1
4
7
ครูสามัญ
20
17
3
17
3
8
12
รวม
48
45
3
44
4
19
29
2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก ปลอดภัย บรรลุตามวัตถุประสงค
ของวิทยาลัย อีกทั้งตองมีการประสานงานกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร วิทยาลัยจึงมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 7 คน
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2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป
ชั้นป
1
2
ระดับ / สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
180
104
สาขางานการตลาด
194
159
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
88
89
รวม
462
352
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
81
94
สาขางานการตลาด
165
129
10
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
78
97
รวม
324
330
รวมทั้งหมด
786
672
10
2.2.6 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป (ทวิศึกษา)
ไมมี
2.2.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน
ระดับ / สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
62
สาขางานการตลาด
102
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
45
รวม
209
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
91
สาขางานการตลาด
110
10
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
92
รวม
293
10
รวมทั้งหมด
502
10

3

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

69
116
45
230

-

353
469
222
1,044

-

175
304
175
654
1,698

230

รวม
62
102
45
209
91
120
92
303
512
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
-วิทยาลัยไดรับเกียรติบัตร สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
สามารถสอบผานธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ไดเปนจํานวนมาก จากสํานักเรียนวัดยานนาวา
สถาบันการศึกษาแหงคณะสงฆไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
- วิทยาลัยโดยคณะครูและนักเรียนทุกคนรวมจัดกิจกรรมผลิตดอกไมจันทนจํานวน 2,500 ดอกมอบ
ใหเขตพระนครเพื่อใชประโยชนในงานวันถวายพระเพลิงฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และผลิตดอกไมจันทนจํานวน
600 ดอกมอบใหเขตดุสิตเพื่อใชประโยชนในงานวันถวายพระเพลิงฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
- วิทยาลัยโดยผูบริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนรวมจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเปน
พระราชกุศล ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2560
- วิทยาลัยไดรับพระรูป ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการเขารวม
โครงการ TO BE NUMBER ONE พื้นที่เขตดุสิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
- วิทยาลัยโดยผูบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมกิจกรรมลงทะเบียน จิตอาสา
เฉพาะกิจ งานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ สนามเสือปา วันที่ 4 กันยายน 2560
- วิทยาลัยโดยผูบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมจัดกิจกรรมปลูกตนดาวเรือง
9,999 ตน เทิดพระเกียรติฯ โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร วันที่ 7 กันยายน
2560
- วิทยาลัยโดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา รวมกับสวนสัตวดุสิตจัดกิจกรรม Amazing Zoo
2017 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
- วิทยาลัยโดยผูบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 13 – 22 ตุลาคม 2560
- วิทยาลัยโดยคณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา รวมอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการอาหาร เครื่องดื่มแกทหาร ตํารวจ ประชาชน ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง
จิตรพาณิชยการ วันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2560
- วิทยาลัยโดยคณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา รวมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณลาน
พระบรมรูปทรงมา และวัดแกวฟาจุฬามณี วันที่ 25 ตุลาคม 2560
- วิทยาลัยโดยคณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา รวมกับเขตดุสิต ในการจัด
นิทรรศการ และตั้งซุมถวายดอกไมจันทน ที่วัดตางๆ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ตุลาคม 2560
-วิทยาลัยไดรับโลเชิดชูเกียรติ จาก บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในความ
รวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
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2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผูบริหาร
-ดร.วิ ภาพรรณ ชู ทรั พย ประธานคณะกรรมการสถาบัน ในเครือ ตั้ ง ตรงจิต ร ผูรั บใบอนุญ าต
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ไดรับโลเกียรติยศ บุคคลตนแบบตามรอยคุณธรรม ตามพระราชดํารัส 9 ประการ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยความหวังดี มีเมตตา จากกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด
นนทบุรี
-ดร.ทิพยวิภา เทศวิศาล ผูอํานวยการ ไดรับเกียรติบัตรคนดีศรีราชพฤกษ จากมหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ เปนผูทําคุณประโยชนและสงเสริมดานการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560
-คณะผูบริหารรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพล และสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ที่
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันที่ 27 สิงหาคม 2560
- นางสาวสายใจ ยศประยูร ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ ดีเยี่ยม และโลห The Best Research
and Innovation AWARD 2017 ผลงานการประกวดวิจัยพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรี ย นการสอน วิ ช าการวิ จั ย การตลาด ด ว ยการสอนแบบ ลงมื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ผู เ รี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ใน
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ 14 ตุลาคม 2560
- นายธีระศักดิ์ ปรีชา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ ดีมาก การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชากฎหมายธุรกิจ เรื่อง เชาทรัพยสิน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ในการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ 14
ตุลาคม 2560
- นายคมวุฒิ อินทรวิรัตน ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ ดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ดวยการจัดการเรียนรู
แบบกระบวนการกลุม ในการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ 14 ตุลาคม 2560
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
-นางสาวราตรี สมความคิด ไดรับรางวัลในระดับ ดีเยี่ยม และโลห The Best Research and
Innovation AWARD 2017 การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชสื่อการสอน E-book รายวิชาการหาขอมูลทาง
การตลาด เรื่อง หลักการสรางแบบสอบถามของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
-นางสาวอโณทัย ภูสีมวง ไดรับรางวัลในระดับ ดีเยี่ยม และโลห The Best Research
and Innovation AWARD 2017 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสราง
เว็บเพจ ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
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-นางสาวพัชรินทร แสงเงิน ไดรับโลห The Best Research and Innovation AWARD
2017 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบมีสวนรวมของนักเรียนในการพัฒนาแบบฝกการพิมพ
แปนอักษรลาง วิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิมล ศรียาน
-นางสาววนิดา ตันติชัชวาลวงศ ไดรับโลห The Best Research and Innovation AWARD 2017
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง ccupations โดยใชวิธีการสอน
แบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method ) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมล ศรียาน
-ผลงานวิจัยที่สงเขาประกวดแขงขันผลงานวิจัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปการศึกษา 2560 ของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันเสาร ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี สรุปผลการนําเสนองานวิจัย ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 3 เรื่อง
ระดับดีมาก
จํานวน 14 เรื่อง
ระดับดี
จํานวน 7 เรื่อง
ระดับผาน
จํานวน 6 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 30 เรื่อง
-ผลงานการประกวดสื่อและสิ่งประดิษฐของครู ที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แหง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น เมื่อวันเสาร ที่ 27
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี สรุปผลดังนี้
เหรียญทอง
จํานวน 1 เหรียญ
เหรียญเงิน
จํานวน 4 เหรียญ
เหรียญทองแดง
จํานวน 3 เหรียญ
รางวัลชมเชย
จํานวน 1 รางวัล
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 9 รางวัล
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน
1) นางสาวณัชชา นุชเสียงเคราะ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1
สาขาวิชา การบัญชี เขารับพระราชทานรางวัลความเปนเลิศดานอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
2) นักเรียน นักศึกษา ไดรับเกียรติบัตรนักธรรมตรี จํานวน 274 คนคิดเปนรอยละ 80.82
นักธรรมโท จํานวน 299 คนคิดเปนรอยละ 94.92 และนักธรรมเอก จํานวน 84 คนคิดเปนรอยละ 91.30 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 657 คนคิดเปนรอยละ 88.06 จากสํานักเรียนวัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแหงคณะสงฆไทย เมือ่ วันที่
23 พฤษภาคม 2560
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3) นักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจําปการศึกษา 2560
ลําดับที่

ประเภทการแขงขัน

1

ประเภทวิชาการบัญชี

2.
3.

คอมพิวเตอร
พิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร

4.

พิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร

5.
6.

เกมการตัดสินใจ
เทคนิคการเสนอขายสินคา

7.

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

8.

การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ

9.
10.

ประกวดเพลงสากล
ประกวดเพลงลูกทุง

11.

ประกวดสุนทรพจน(ภาษาไทย)

12.

ประกวดรําวง

ระดับการศึกษา/
จํานวนเหรียญที่ไดรับ
ภาควิชา
ปวช.
เหรียญทอง 5
คะแนนสูงสุดของกรุงเทพฯ
ปวส.
เหรียญทอง1
คะแนนสูงสุดของกรุงเทพฯ
เหรียญเงิน 2
เหรียญทองแดง 2
ปวช.
เหรียญทองแดง 2
ปวช.
เหรียญทอง2
เหรียญเงิน 1
ปวส.
เหรียญเงิน 2
ปวช.
เหรียญเงิน 1
ปวส.
เหรียญเงิน 2
ปวส.
เหรียญเงิน 1
ปวช.
เหรียญทอง 1
ปวส.
เหรียญทอง 1
ปวช.
เหรียญทอง 1
ปวส.
เหรียญเงิน 1
ปวช.
เหรียญทอง 4
เหรียญเงิน 12
เหรียญทองแดง 21
ปวส.
เหรียญเงิน 1
ปวช.
เหรียญเงิน 1
เหรียญทองแดง 1
ปวส.
เหรียญทองแดง 2
ปวช.
เหรียญทอง 1
เหรียญเงิน 2
ปวส.
เหรียญทองแดง 1
ปวช.
เหรียญทอง 3
เหรียญเงิน 1
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สรุป เหรียญทอง

18 เหรียญ

เหรียญเงิน
26 เหรียญ
เหรียญทองแดง 29 เหรียญ
รวม

73 เหรียญ

4) นักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับรางวัล การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (SVT) ประจําปการศึกษา 2560
ลําดับที่
ประเภทรายวิชา
ระดับ
รางวัล
จํานวนเหรียญที่ไดรับ
1.
การบัญชี
ปวช.
เหรียญทอง 1
9
เหรียญเงิน 3
เหรียญทองแดง 5
ปวส.
เหรียญเงิน 2
6
เหรียญทองแดง 4
2.
การตัดสินใจทางธุรกิจ
ปวส.
เหรียญเงิน 1
1
3.
เทคนิคเสนอขายสินคา
ปวช.
เหรียญเงิน 1
1
และบริการ
ปวส.
เหรียญทอง 1
1
4.
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช.
เหรียญทอง 4
9
เหรียญเงิน 4
เหรียญทองแดง 1
ปวส.
เหรียญทอง 4
10
เหรียญเงิน 2
เหรียญทองแดง 4
สรุป เหรียญทอง
10 เหรียญ
เหรียญเงิน
13 เหรียญ
เหรียญทองแดง 14 เหรียญ
รวม
37 เหรียญ
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
ความรู คูคุณธรรม นําทักษะ สูสัมมาชีพ
3.1.2 วิสัยทัศน
มุงผลิตและพัฒนากําลังคนดานบริหารธุรกิจใหมีความรู ทักษะ ควบคูคุณธรรม ไดมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.1.3 พันธกิจ
1) จัดการศึกษาประเภทบริหารธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการและสรางอาชีพอิสระได
2) สรางงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ
ทองถิ่น
3) ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกทองถิ่น ชุมชนและสังคม ตามความตองการของชุมชนและ
สังคม และสรางประโยชนใหกับทองถิ่น
4) ปลูกฝง ทํานุบํารุง สงเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดลอม
5) พัฒนากระบวนการในการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพดี มีจริยธรรม
สมรรถนะวิชาชีพดี หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการความรู
ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานอาชีพใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มีจริยธรรม
หมายถึง มีความประพฤติที่ดี มีศีลธรรม
3.1.5 คุณธรรมอัตลักษณ
รักชาติ ศาสน กษัตริย
รักชาติ
เนน จิตอาสา เห็นประโยชนสวนรวม มากกวาสวนตน
วัดที่ การเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
รักศาสนา
เนน การปฏิบัติตามหลักศาสนา
วัดที่ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
รักพระมหากษัตริย เนน การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
วัดที่ การเขารวมกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดี
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3.1.6 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
รายจาย
จํานวนเงิน

1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการ
สอน
2. รายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ หรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคม
3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน
4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริม
การดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจายพัฒนาบุคลากร
6. เงินเดือน
7. รายจายสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
8. คาสาธารณูปโภค
9. คาใชจายอื่น
10.คาครุภัณฑและซอมแซมอาคาร
11. คาเสื่อมราคา
รวมรายจาย

รอยละ
ของ
งบดําเนินการ
1,903,195.53
20.08
120,000.00

1.27

486,704.00

5.13

1,461,039.00

15.41

127,214.00
18,082,683.00
293,935.00
2,233,453.49
2,124,219.72
728,629.00
1,324,986.56
28,886,059.30

1.34

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ

ไมใชงบดําเนินการ
3.10
23.56
22.41
7.69
ไมใชงบดําเนินการ
100.00
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปการศึกษา 2559
1.ดานผลการจัดการศึกษา
1.1เพิ่มระบบการติดตาม การตอบกลับของ -โครงการติดตามผูสําเร็จ
-แบบสอบถามไดรับการตอบ
แบบสอบถาม
การศึกษา
กลับรอยละ 92.82
1.2พัฒนาระบบดูแลผูเรียน
-โครงการระบบดูแลผูเรียน
-รอยละ สําเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่กําหนด
2.ดานบริหารจัดการศึกษา
2.1ฝกใหนักเรียน นักศึกษามองเห็นปญหา
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
-นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
และรวมมือกันแกปญหาอยางเปนระบบ
ประสงค ตรงตามคุณธรรม
อัตลักษณ
3.ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3.1สนับสนุนครูในการทําวิจัย
-โครงการพัฒนางานวิจัยครู
-ครูไดรับรางวัลจากงานวิจัย
3.2พัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขาวิชา
-โครงการพัฒนาหลักสูตร
-ทุกสาขาวิชาไดพัฒนา
หลักสูตร
3.3พัฒนาการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี -โครงการจัดการเรียนการสอน
-ขออนุญาตเปดสอนระบบทวิ
ระบบทวิภาคี
ภาคีครบทุกสาขาวิชา
3.4พัฒนาการสอนทักษะวิชาชีพใหกับผูเรียน -โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
-นักเรียนทุกคนไดรับการ
ทุกคน
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.ดานประกันคุณภาพภายใน
4.1พัฒนาการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง -โครงการประกันคุณภาพ
-ประเมินตนเองอยางตอเนื่อง
และนําผลไปใชพัฒนาตอไป
4.2สรางขวัญกําลังใจใหแกครูในการพัฒนา -โครงการงานวันเชิดชูเกียรติ
-ครูรอยละ 60 ไดรับการ
ผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม มี
ประกาศยกยองในการทํางาน
ความรับผิดชอบ เปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการ และสามารถเปนผูประกอบการ
ที่ดีได

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
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การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงาน
ตนสังกัด เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ
2558
1. ควรหามาตรการ / โครงการสงเสริมและ -จัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะ
พัฒนาผูเรียนใหตระหนักและเห็นความสําคัญ การเรียนรูแตละสาขาวิชาเพื่อ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-NET)
พัฒนาผูเ รียนใหเห็นความสําคัญ
ของการทดสอบ

-โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรูบัญชี
-โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรูการตลาด
-โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรูคอมพิวเตอร
2. กําหนดมาตรการของระบบดูแลผูเรียนใน -พัฒนาโครงการระบบดูแลผูเรียน -จํานวนผูลาออกกลางคันยังมี
ระดับ ปวช. ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อลดจํานวน
ใหครอบคลุม ทั่วถึง ดําเนินการ
มาก จําเปนตองดูแลใหทั่วถึง
ผูเรียนออกกลางคัน
เยี่ยมบาน เครือขายผูปกครอง
3. ควรจัดใหมีการนิเทศครูผูสอนอยางนอย -ดําเนินการใหมีการนิเทศครูผูสอน -โครงการนิเทศภายใน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง / 1 คน
อยางนอยภาคเรียนละ2ครั้งตอคน
4. จัดทําตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการจัดการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลผูเรียน

-ฝายวิชาการประชุมรวมกับครู
ดําเนินการในการวิเคราะห
หลักสูตรเพื่อในไปใชสอนและ
วัดผล
5. การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ -จัดประกวดและใหทุนในการวิจัย
งานสรางสรรคภายในสถานศึกษา ควรจัดให แกครูที่มีผลงานดีเดน สามารถ
มีรางวัลใหกับผูเขาประกวด โดยแยกเปน
นําไปประกวดภายนอกได
ระดับชั้น และแยกตามสาขาวิชา กอนที่จะ
สงประกวดแขงขันภายนอกสถานศึกษา
6. สถานศึกษาควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานใน -แตละสาขาวิชาดําเนินการตามที่
การเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล (หลักฐาน เสนอแนะ
ที่ใช รูปถาย ลายเซ็นการเขารวมกิจกรรม
ใบงาน) และนําขอมูลมาสรุปเปนแผนกวิชา
และสรุปเปนระดับสถานศึกษาตอไป

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

-ครูมีความสามารถในการ
วิเคราะหหลักสูตรและนําไปใช
สอนและวัดผลได
-ครู38คนไดรับรางวัลจากการ
ประกวดงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ

-การรายงานผลการจัดกิจกรรม
ของวิทยาลัยมีความสมบูรณ

ผลการดําเนินงาน
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การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554
1.ควรพัฒนาแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยให
เขมแข็งสามารถปฏิบัติไดจริงมีการกําหนด
เปาหมาย ตัวบงชี้ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ทุกป เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมาย
2.ควรเปดโอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) ไมวาจะเปนชุมชน สถาน
ประกอบการ ผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การทํางานกับวิทยาลัยฯ เพื่อจะไดประสาน
ความคิดและดําเนินการไปสูจุดหมายที่เปน
ภาพรวมเดียวกันได
3.ควรมีการบูรณาการ ภารกิจทุกดานทั้งการ
เรียน การสอน งานวิจัย บริการทาง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม เปนเนื้อเดียวกันจะ
ทําใหสรางคุณคา ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.ในป 2558 สังคมการศึกษาไทยจะไดรับ
ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนวิทยาลัยควร
มีการเตรียมการเพื่อสรางความเขมแข็งในการ
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ ใหกับนักเรียน

-จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.
2555-2559และจัดทําฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
-จัดทําและพัฒนาแผนกลยุทธโดย
ทุกฝายมีสวนรวม
-ผูแทนครู ผูปกครอง นักเรียน
ชุมชน และสถานประกอบการมี
สวนรวมในการวางแผน
ดําเนินการตามแผน ประเมินผล
และพัฒนางานอยางตอเนื่อง
-บูรณาการดานการเรียนการสอน
งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ใหฝาย
งานวิชาการเปนผูรับผิดชอบ และ
แสดงผลงานสูการบริการทาง
วิชาการ
-จัดหาครูเจาของภาษามาให
ความรูดานการสื่อสารโดยตรง
-จัดใหนักเรียนไดเรียนและเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน
(Rosetta Stone)

-ผูบริหาร ครู บุคลากรมีความรู
ความเขาใจ และใชแผนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
-แผนพัฒนาการศึกษา
-แผนปฏิบัติการประจําป
-รายงานผลการดําเนินงาน
-รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2555

-ครูไดรับรางวัลดานงานวิจัย
-นักเรียนประสบความสําเร็จ
ทางการศึกษา สามารถ
ใหบริการทางวิชาการได
-วิทยาลัยเนนการสอนภาษาจีน
ภาษาญี่ปุนเพิ่มเติมจาก
ภาษาอังกฤษที่สอนโดยครู
เจาของภาษาและโปรแกรม
ภาษาอังกฤษออนไลน

4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร ในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา เทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษา
ตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ ภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส ําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 80.56

รอยละ 78.04

รอยละ 92.36
รอยละ 86.45
รอยละ 82.63

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
2. งานทะเบียนนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
ผลการประเมิน

คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ
จุดเดน
นักเรียนสวนใหญศึกษาตอทําใหสามารถติดตามไดงาย
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
เพิ่มระบบการติดตาม การตอบกลับของแบบสอบถาม

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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สาขางาน

จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2560
133
62
221
102
45
45
399
209
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
116
91
196
120
103
92
415
303
814
512

ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น

รอยละ
46.61
46.15
100.00
52.38
78.44
61.22
89.32
73.01
62.89

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการติดตามผลการเรียน
2. โครงการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. โครงการสรางภูมิคุมกันมั่นคงปลอดภัย
4. โครงการโรงเรียนสีขาว
5. งานทะเบียนนักเรียน
6. งานกิจการนักเรียน นักศึกษา
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 เทียบไดคา 5 คะแนน ผลการประเมินเทากับ
จุดเดน
-

คาคะแนน
3.93

ระดับคุณภาพ
ดี
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จุดที่ควรพัฒนา
ลดอัตราการลาออกกลางคันและการสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดของนักเรียนนักศึกษาใน
สาขาวิชาการตลาดทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรพัฒนาระบบดูแลผูเรียนใหทั่วถึง ครูที่ปรึกษามีความสําคัญมากในการใหคําปรึกษา

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
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สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค
ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ
เต็มใจ และโดยการมีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละ
กลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
มี
มี

มี
มี
มี

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. โครงการวันสําคัญ
3. งานกิจการนักเรียน นักศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
ผลการประเมิน

คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
คุณธรรมอัตลักษณของวิทยาลัยเขาใจงาย สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดภาพลักษณที่
นาเชื่อถือ เปนประโยชนตอตัวผูเรียน บุคลากร ครู ผูบริหารและชื่อเสียงขององคกร สอดคลองกับความตองการ
ของภาครัฐและเอกชน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ฝกใหนักเรียน นักศึกษารูจักวิเคราะหปญหา และรวมมือกันแกปญหาอยางเปนระบบ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
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ประเด็นการประเมิน
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดรู และเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
3. ผูอํานวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเปาหมาย และดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัด ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป

ผลการดําเนินงาน
มี
มี

มี
มี
มี

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
3. โครงการติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5

จุดเดน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มีผลตอความสําเร็จในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมด ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอา
48 : 1698
ชีวิศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
1 : 35.37
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบ
การศึกษาตรงหนังสือหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือ
ตรงเอกครบทุกคน
ฝกอบรมเพิ่มเติมตรง หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษาฝกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไม
รอยละ 100
นอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ
บุคลากร 7 คน
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ครู 48 คน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
คิดเปนรอยละ
การศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
14.58
ในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
ไดรับรางวัล 39 คน
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดเปนรอยละ
จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครู และบุคลากรทางการ
70.90
ศึกษาทั้งหมด
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากร
2. โครงการพัฒนางานวิจัยครู
3. งานบุคลากร

ระดับคุณภาพ
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
จุดเดน
ครูมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการสอน ทุมเทในงาน รักองคกร
จุดที่ควรพัฒนา
จํานวนครูตอนักเรียนไมเปนไปตามเกณฑ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
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ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ
2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการ
เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใช
ความรู ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ หรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

จํานวนเงิน
งบดําเนินการ =
9,478,389.74
มีงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

1,903,195.53

รอยละ 20.08

120,000.00

รอยละ 1.27

486,704.00

รอยละ 5.13

1,461,039.00

รอยละ 15.41

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการบริหารงานวัสดุ ครุภัณฑ
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
4. งานการเงิน/การบัญชี

ระดับคุณภาพ

มี
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
จุดเดน
มีงบประมาณในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพียงพอในการดําเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานขอมูลสารสนเทศ
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด
มี
เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย
มี
สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใชการบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม
มีพรอมใชงาน
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
บริหารจัดการระบบ
4.1 มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
ฐานขอมูล
4.2 มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
9 ประเภท
4.3 มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูก
อยางเปนระบบ
ขาย
มีประสิทธิภาพ
4.4 มีฐานขอมูลการ Update เปนปจจุบัน
4.5 มีการสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใช
ใชประโยชน
ประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ
ไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
2. โครงการบริหารงานวัสดุ ครุภัณฑ
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานสงเสริมการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ
ผลการประเมิน

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

จุดเดน
อาคารสถานที่ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ พรอมใชงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
มี
การศึกษา
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือ
ในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดาน
55 แหง
การศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1
1 : 28.01
แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนใน
มี
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
1,023 ทุน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไม
1 : 1.65
เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่ง
จํานวน 8 รายการ
อื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม
นอยกวา 5 รายการ
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการศึกษาดูงาน
2. โครงการความสัมพันธกับชุมชน
3. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา
5. โครงการทุนการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ
ผลการประเมิน

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

32

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ดร.กมล ชูทรัพยในการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับคุณภาพในการแนะแนวประชาสัมพันธ
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ประเด็นการประเมิน
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในการแนะแนวประชาสัมพันธ เพื่อสราง
ความเขาใจในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนจัดทําโครงการแนะแนว
ประชาสัมพันธ
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรดําเนินการตามแผน โครงการ
4. ผูบริหาร ครูและบุคลากรติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินโครงการ
5. สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนางานแนะแนวประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยการมีสวน
รวมของทุกฝาย

ผลการดําเนินงาน
มี
มี
มี
มี
มี

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, และ 4
4 คะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
3 คะแนน
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
1 คะแนน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
จุดเดน
-ผูบริหาร ครู บุคลากรทุมเทใหกับงาน สงผลใหมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
-ผูบริหาร ครู บุคลากรรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเปนตนแบบที่ดี สรางชื่อเสียงภาพลักษณที่ดีใหกับ
วิทยาลัย
-วิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ดร.กมล ชูทรัพยในการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-สรางขวัญกําลังใจในการปฎิบัติงาน
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับ ดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนด
รายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาที่ถูกตองครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผล การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(1) การระบุปญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บขอมูล
(5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไป
ใชประโยชน
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย
3. งานวิชาการ

ระดับคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
มี

มี
มี
มี

มีงานวิจัย 40
รายวิชา
ไมครบทุกคน
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ใหครูทุกคนทํางานวิจัย
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สนับสนุนครูทุกคนในการทําวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

36

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมตามขอ 1 จาก
เอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 – 4 ไมเกิน 3
ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
มี
มี
มี
มี
มีครบทุกสาขางาน

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
2. งานวิชาการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, และ 4

จุดเดน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
รอยละ 0
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศ
มี
ผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
รอยละ 100
เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการใน
ผานเกณฑ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียน
รอยละ 85
ที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา
80 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ไดรางวัล 74 รางวัล
ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือ
ไดรับเกียรติบัตรสอบ
องคการภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ธรรมศึกษา 657 คน
คิดเปนรอยละ 43.05
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการฝกงาน
2. โครงการฝกประสบการณ
3. โครงการสงเสริมความเปนเลิศ ความสามารถในทักษะอาชีพและการแขงขันในเชิงคุณภาพ
4. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัยของผูเรียน
5. โครงการสอนสอบธรรมศึกษา
6. งานวิชาการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
5 คะแนน
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
4 คะแนน
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
3 คะแนน
พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ
1 คะแนน
ผลการประเมิน
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคี
2. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- พัฒนาการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม
นอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและ
นันทนาการ ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมดํารงตน
ตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดย
ใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการวันสําคัญ
2. โครงการรักสิ่งแวดลอม
3. โครงการกีฬาและนันทนาการ
4. โครงการปลูกฝงปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
5. โครงการบริการทางวิชาการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
จํานวนโครงการ 5 โครงการ
จํานวนผูเขารวม ครบทุกคน
จํานวนโครงการ 5 โครงการ
จํานวนผูเขารวม ครบทุกคน
จํานวนโครงการ 5 โครงการ
จํานวนผูเขารวม ครบทุกคน
จํานวนโครงการ 5 โครงการ
จํานวนผูเขารวม ครบทุกคน
จํานวนโครงการ 5 โครงการ
จํานวนผูเขารวม ครบทุกคน

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ ภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมิน คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ
มีมาตรฐานสถานศึกษา
จัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของ
มีแผนพัฒนาการศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
โดยการมีสวนรวม
ภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน
มี
คุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่รายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
มี
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการประกันคุณภาพ
2. งานประกันคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
จุดเดน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา ทําใหมี
ความรู ความเขาใจ ตระหนักในการพัฒนางาน ตามแผนและมาตรฐานที่กําหนดไว
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
พัฒนาการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวน
ผูเขาเรียน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
บุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงิน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
อาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุม
วิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
13
ระดับคุณภาพ

ขอมูลยอนหลัง ขอมูลปปจจุบัน
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2559
2560
5
5

พัฒนา
/ ไมพัฒนา
พัฒนา

3.84

3.93

พัฒนา

5

5

พัฒนา

5

5

พัฒนา

4

4

ไมพัฒนา

5

5

พัฒนา

5

5

พัฒนา

5

5

พัฒนา

4

4

ไมพัฒนา

4

5

พัฒนา

3
5

4
5

พัฒนา
พัฒนา

5

5

พัฒนา

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
11

รอยละ
84.61
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คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
คาคะแนน
5
จุดเดน
วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7*
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4
มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
3.93

ดีมาก
พอใช

5
5
4
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4
5
4
5

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน 11
(เปนตัวบงชี้ที่เพิ่มในมาตรฐานสถานศึกษา จํานวน 1 ตัวบงชี้)
5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน 3
5.1.3 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน 1
5.1.4 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
จํานวน 5.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน -

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
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5.2.1 จุดเดน
-ผูบริหาร ครู บุคลากรมีความรูความสามารถ ทํางานเปนทีม มีการวางแผนรวมกัน สามารถ
ดําเนินการตามแผนใหบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี มีผลใหการจัดการศึกษาอยูในระดับดีมาก
-ผูบริหาร ครู บุคลากรทุมเทใหกับงาน สงผลใหมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
-ผูบริหาร ครู บุคลากรรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเปนตนแบบที่ดี สรางชื่อเสียงภาพลักษณที่ดีใหกับ
วิทยาลัย
-วิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ดร.กมล ชูทรัพยในการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
นักศึกษา
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา
ใหคําปรึกษา พัฒนาระบบดูแลผูเรียนใหเขมแข็ง เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตรงตาม
เวลาที่กําหนด ลดอัตราการลาออกกลางคัน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
5.2.3 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
สรางขวัญกําลังใจใหแกครูและบุคลากรในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ เปนที่ตองการของสถานประกอบการ และสามารถแขงขันเปนผูประกอบการที่ดีได
....................................................................

