คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ในหมวด ๕ ส่ วนที่ ๑ การ
บริ หารและการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ มาตรา ๓๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๗ ระบุ ไ ว้ว่า ให้ ค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนดพร้ อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาและดาเนิ นการตามแผนที่ กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับสถานศึกษา
ที่จดั การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชี วศึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ จานวน ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ด้านครู ผสู้ อนและผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่ วมและด้านปั จจัยพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการจึงได้จดั ทา
รายงานการประเมินคุ ณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะทางานที่ วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้ นเพื่อ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของวิทยาลัย และใช้เป็ นแนวทางในการนาไปสู่ การพัฒนาการดาเนิ นงานของ
วิทยาลัยต่อไป การจัดทารายงานการประเมินคุ ณภาพภายใน ฉบับนี้ ได้รับความร่ วมมืออย่างดี จากคณะครู
อาจารย์ และบุคลากร ทุกฝ่ ายที่ทางานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนานักเรี ยน นักศึกษา ของ
วิทยาลัยให้เป็ นคนเก่ ง คนดี มี ความสุ ข ตามจุ ดมุ่งหมายการจัดการศึ กษาตามพระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

ภายนอกของสานัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. และ
แผนพัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุ ง)
วิทยาลัยขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการดาเนิ นงาน บุคลากรของวิทยาลัยทุกฝ่ าย และ
ผูเ้ กี่ ยวข้องที่ ใ ห้ความร่ วมมื อ และมี ส่วนร่ วมจนรายงานการประเมิ นคุ ณภาพภายใน ประจาปี การศึ ก ษา
๒๕๖๑ เสร็ จสมบูรณ์และนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

คณะกรรมการดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คำชี้แจง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ในหมวด ๕ ส่ วนที่ ๑ การ
บริ หารและการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ มาตรา ๓๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๗ ระบุ ไ ว้ว่า ให้ ค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนดพร้ อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาและดาเนิ นการตามแผนที่ กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับสถานศึกษา
ที่จดั การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชี วศึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ จานวน ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ด้านครู ผสู้ อนและผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่ วมและด้านปั จจัยพื้นฐาน การรายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยการสรุ ปสาระที่สาคัญ ได้แก่
๑. บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
๒. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๖. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการดาเนิ นงาน บุคลากรของวิทยาลัยทุกฝ่ าย และ
ผูเ้ กี่ ยวข้องที่ ใ ห้ความร่ วมมื อ และมี ส่วนร่ วมจนรายงานการประเมิ นคุ ณภาพภายใน ประจาปี การศึ ก ษา
๒๕๖๑ เสร็ จสมบูรณ์และนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๖
ภาคผนวก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่ วนที่ ๑
บทสรุ ปสำหรับผู้บริ หำร

๑.กำรพัฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำในรอบปี กำรศึ ก ษำที่ จั ด ท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ในรอบปี การศึกษา ๒๕๖๑
ในการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
๑.๑ ผลสั มฤทธิ์
๑) ด้านความรู้
๒) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
๓) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔) ระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ น
๕) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(๑ปี )
๖) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางาน
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(๓ปี )
๗) ระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชี พครบถ้วนจากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก
๘) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(๑ปี )
๙) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางาน
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(๓ปี )
๑๐) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(๑ปี )
๑๑) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(๓ปี )
๑๒) ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพส่ งเสริ มผูส้ าเร็ จการศึกษา
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สรุ ปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
ค่ ำคะแนน ๓.๘๕ คะแนน อยู่ในระดับระดับคุณภำพ ดี

๑.๒ จุดเด่ น
๑.วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ มีทกั ษะและการประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามนโยบาย
และมาตรฐานของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
๒.ผูส้ าเร็ จการศึกษาให้ความร่ วมมือในการตอบกลับข้อมูลมีงานทาหรื อศึกษาต่อ
หรื อประกอบอาชีพอิสระส่ งกลับมายังวิทยาลัยหลากหลายช่องทาง
๓.สถานประกอบการ สถานศึกษาที่นกั ศึกษาไปศึกษาต่อ หรื อผูร้ ับบริ การให้การยอมรับมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นมา ๑ ปี และ ๓ ปี ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๔.วิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้า นวิชาการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะวิชาชี พสู งสามารถเข้าแข่งขัน
ประกวดทักษะวิชาชี พประสบความสาเร็ จระดับชาติ อีกทั้งส่ งเสริ มความสามารถด้านกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นให้มี ท ัก ษะชี วิ ต สามารถร่ ว มมื อ ท างานกับ ผู ้อื่ น ได้อ ย่า งเป็ นกัล ยาณมิ ต รมี วิถี คุ ณ ธรรม
ประชาธิ ปไตย อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๑.๓ จุดทีค่ วรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET
เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด
๑.๔ ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยควรมี มาตรการเร่ งด่ วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด

มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
๒.๑ ผลสั มฤทธิ์
๑) ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
๒) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
๓) ด้านการบริ หารจัดการ
๔) ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
๕) ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
๖) ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
๗) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
๘) ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
๙) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
๑๐) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
๑๑) ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
๑๒) ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
สรุ ปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ค่ ำคะแนน ๔.๖๐ คะแนน
อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ
๒.๒ จุดเด่ น
๑.วิทยาลัยมุ่งมัน่ สรรหาครู ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพและมีความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอนมีสัดส่ วนครู เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.วิทยาลัย ได้กาหนดให้ครู ใช้หลักสู ตรสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีความ
ชานาญทักษะและสามารถนาทักษะมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสาขาวิชาชีพ มีการติดตาม
กากับดูแลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อพัฒนาให้มีทกั ษะชีวติ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพ
๓.วิทยาลัยมีการร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายกับหน่ วยงานภายในและภายนอก สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิทยากร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
๔.วิทยาลัยมีความสาเร็ จในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการศึกษามุ่ง
สู่ ระบบทวิภาคี โดยการสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ระดมทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอทัว่ ถึ งและมีประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยนครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพ

- วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูป้ ระกอบการหรื อประกอบอาชี พอิ สระ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
- วิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย(อวท.) และมุ่งจัดการศึ กษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุ ณธรรม จนได้รับประกาศเกี ยรติคุณ “สถำนศึ กษำอำชี วศึ กษำประชำธิปไตยต้ นแบบภำคเอกชน” จาก
คณะกรรมการโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน จากสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
๒.๓ จุดทีค่ วรพัฒนำ
๑.ให้พฒั นาการจัดการศึกษาสู่ ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชาชีพตามที่ภาคปกติเปิ ดสอน
๒.ให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพได้รับการอบรมศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
๓.ให้ครู มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
๔.ให้ครู กากับติดตามดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกสาขาวิชาชี พ สร้ างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ ของสาขา
วิชาชีพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อประกวดแข่งขัน
๒.๔ ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยจัดให้ครู สาขาวิชาชี พทุกสาขาวิชาชี พศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเกิ ดความรู ้ ค วาม
เข้าใจในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
๒.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า ๒ ครั้งต่อปี การศึกษา
๓.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
๔.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู กากับติดตามให้ผเู ้ รี ยน สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ตรงตามสาขาวิชาชีพ
และใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้
มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
๓.๑ ผลสั มฤทธิ์
๑) ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๒) ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
๓) ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
๔) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
๕) ระดับคุ ณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิ ษฐ์งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา

๖) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้ ค่ ำคะแนน ๔.๐๐
คะแนนอยู่ในระดับระดับคุณภำพ ดีเลิศ
๓.๒ จุดเด่ น
๑.วิทยาลัยมีหน่ วยงาน สถานประกอบการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ให้ความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษา
อย่างหลากหลายครบถ้วนทุกสาขาวิชาชี พเพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา
และช่วยสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๒.วิทยาลัยมีงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ของนักเรี ยน นักศึกษาและครู ผสู ้ อน ที่เกิดประโยชน์กบั ชุ มชน
และผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้งานและสามารถนาเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ
๓.วิทยาลัยมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรครู นักเรี ยน นักศึกษา
๓.๓ จุดทีค่ วรพัฒนำ
๑.เพิ่มจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่วทิ ยาลัยเปิ ดสอนเพื่อสร้างความร่ วมมือ
ในการจัดการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
๒.เพิม่ ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษ ที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางานวิชาชีพ
ร่ วมบรรยายให้ความรู ้ทกั ษะทางสาขาวิชาชีพโดยตรงเสริ มสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน
๓.ให้ส ร้ า งความร่ วมมื อบันทึ ก ข้อตกลงกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในวงกว้า งเพิ่ ม มากขึ้ นทั้ง ในและนอก
ประเทศ
๓.๔ ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิ่มจานวนหน่ วยงานที่สัมพันธ์ตรงกับสาขาวิชาชี พในการสร้ างสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
๒.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มทรั พยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางาน
วิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
๓.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มการสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั

ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ
สรุ ปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำทั้ง ๕ ด้ ำน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ ๖
ตำรำงที่ ๖ ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจำแนกเป็ นรำยด้ ำน
๑
ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ค่ ำนำ้ หนัก(๑๐๐)
๕๐
คะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละด้าน

๑๑๙

ร้อยละ (๑๑๙ x ๕๐) / ๒๕๐ = ๒๓.๘๐)
๒

หลักสู ตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ค่ ำนำ้ หนัก(๑๐๐)

คะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละด้าน

๑๐
๓๘

ร้อยละ (๓๘ x ๑๐) / ๕๐ = ๗.๖๐)
๓

ครู ผ้ สู อนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ค่ ำนำ้ หนัก(๑๐๐)

คะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละด้าน
ร้อยละ
๔

๑๐๐

(๑๐๐ x ๒๐) / ๑๐๐ = ๒๐.๐๐)

กำรมีส่วนร่ วม

ค่ ำนำ้ หนัก(๑๐๐)

คะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละด้าน
ร้อยละ
๕

๑๐
๓๘

(๓๘ x ๑๐) / ๕๐ = ๗.๖๐)

ปัจจัยพืน้ ฐำน

ค่ ำนำ้ หนัก(๑๐๐)

คะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละด้าน
ร้อยละ

๒๐

๑๐
๕๐

(๕๐ x ๑๐) / ๕๐ = ๑๐.๐๐

ร้ อยละคะแนนทีไ่ ด้ จำกกำรประเมินในภำพรวม
สรุ ป ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
[/] ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
[ ] ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)
[ ] ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
[ ] ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)
[ ] กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๓๔๕

คะแนน ร้ อยละ

๙๐.๖๐

แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
๑.วิทยาลัยกาหนดมาตรการเร่ งด่วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด
๒.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ทุกสาขาวิชาชีพจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
๓.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ย๒ครั้งต่อปี การศึกษา
๔.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
๕.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู กากับติดตามให้ผเู ้ รี ยน สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ตรงตามสาขาวิชาชีพและใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้
๖.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิ่มระดับจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาชีพ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
๗.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตาม
สาขางานวิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
๘.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมการร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั
๙.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเข้า ร่ วมการประเมิ นกิ จกรรมองค์ก ารนัก วิชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย
(อวท.)
๑๐.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเข้าร่ วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชี วศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด

๒.กำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ องและสถำนประกอบกำร
การมุ่งมัน่ จัดการศึกษา ส่ งเสริ มสนับสนุน บุคลากร ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน นักศึกษา
ประสบความสาเร็ จในการเข้าร่ วมแข่งขันประกวดผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับชุมชน หน่วยงาน
สถานประกอบการ วิทยาลัยได้รับรางวัลเป็ นที่ประจักษ์ดงั นี้
- ได้รับ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ "สถาบันอาชี ว ศึ ก ษาประชาธิ ปไตยต้นแบบภาคเอกชน" จากคณะกรรมการ
โครงการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน จากสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ร่ วมกับมูลนิ ธิ
เสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
-ได้รับโล่ “สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่น อันดับที่ ๑” จากนายดลเดช พัฒนรัฐ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-ได้รับประกาศเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ผลงานประกวดวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practice)
ตามนโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิด ผลงาน “สถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่น”
อันดับที่ ๑ (๕ ปี ซ้อน) จากนายดลเดช พัฒนรัฐ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
จัดโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๑
-ได้รับโล่เกียรติคุณ “จัดตั้งและดาเนิ นงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา” ที่เด่นชัด เป็ นรู ปธรรม
ในสถานศึกษาอาชี วศึกษาเอกชน ภาคใต้ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยสานักบริ หารการอาชี วศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
-วิทยาลัยร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ(MOU)กับสถาบันต่าง ๆ กว่า ๑๐
แห่งในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- วิทยาลัยได้รับประกาศนี ย บัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับ ”ดี มาก” ประจาปี ๒๕๖๑ จากเทศบาลนคร
หาดใหญ่
รำงวัลและผลงำนของ ผู้บริหำร
- นายสุ พจน์ จันทราช ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "ผูบ้ ริ หารดีเด่น" จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
- นายอนันต์ศิษฏ์ สายตรง ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกี ยรติคุณ "สดุ ดีครู เอกชน" จากกระทรวงศึกษาธิ การ
ร่ วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
- นางจันทร์เพ็ญ ศิริเสถียร หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ได้รับรางวัลผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับ ประเทศ ประเภทระดับ ดี การน าเสนอผลงานทางวิช าการด้า นวิจ ัย และนวัต กรรมสื่ อ การสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยใน พระ
บรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
รำงวัลและผลงำนของ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-นางรัชนู เพ็งศรี ครู หมวดการบัญชีและปฏิบตั ิสานักงาน ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดีครู ดี สกสค”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สานักงาน สกสค. เมื่อ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

รำงวัลและผลงำนของ ผู้เรียน
ผลงำนควำมภำคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
- นักเรี ยนนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จานวน ๑๑
๒. มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน ๑๓๖
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั และเขตอื่น
จานวน ๒๐๑
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและยะลา
จานวน
๔
๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน
๑

คน
คน
คน
คน
คน

-นายชาญวิทย์ จิตรสุ วรรณ ระดับ ปวส.๑/๑๑ เข้าร่ วมแข่งขัน “สุ ดยอดฝี มือสายสัญญาณ ปี ๖ (Cabling
Contest) ได้ผา่ นเข้ารอบตัวแทนภาคใต้ เข้าร่ วมแข่งขันระดับประเทศที่กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.
๒๕๖๑
-นายธเนศ สังวาล ระดับชั้น ปวส.พ๑/๒ และ นายณัฐกรณ์ สวัสดี ระดับชั้น ปวส.๒/๕ ได้รับเหรี ยญรางวัล
๕๐ ปี คะแนนสู งสุ ดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สาขาการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์
-นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ ระดับชั้น ปวส.๑/๑๐ นางสาวชาลิสา โภคา ระดับชั้น ปวส.๒/๑๑ และ
นางสาวธิ ราพร ช่ วยดวง ระดับชั้น ปวส.๒/๑๑ ได้รับเหรี ยญรางวัล ๕๐ ปี การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
โปรแกรมการออกแบบ Web Design รวมคะแนนสู งสุ ดของ ๒ รายการ ได้รับโล่รางวัล “สถาบันที่มีทกั ษะ
คอมพิวเตอร์ ดีเด่น อันดับที่ ๑” ของภาคใต้ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
- นายพงศกร ยินดี ระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ จากการร่ วมประกวดอ่านฟั งเสี ยง
โครงการ ธนชาติริเริ่ มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เป็ นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ
- นักเรี ยน นักศึกษาวง BASILICK ของวิทยาลัยเข้าร่ วมการแข่งขัน Sprite Music Contest ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัล เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
- นักเรี ยนกีฬาเปตองหญิง ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓
ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
-นักเรี ยนกีฬาเปตองของวิทยาลัย ตัวแทนนักกีฬานักเรี ยนนักศึกษาจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ๓
เหรี ยญ และ เหรี ยญเงิน ๑ เหรี ยญ เข้าร่ วมเป็ นตัวแทนจังหวัดแข่งขันต่อ ณ จังหวัดนราธิ วาส เมื่อวันที่ ๒๔
ส.ค. ๒๕๖๑
- นักเรี ยน นักศึกษาวง BASILICK ของวิทยาลัยเข้าร่ วมการแข่งขัน ประกวดดนตรี เยาวชน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑
- นางสาวมาลิญญา เทียนทอง นักเรี ยนระดับ ปวช. ได้รับเหรี ยญทอง จากแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนแห่งขาติ
ประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร

- นางสาวนีน่า ประเก็ม , นางสาวนุศรา จีรวงค์สุนทร , นางสาวกาญจนา หมวดเพชร นักเรี ยนระดับ ปวช.๓
สาขาการบัญชี ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขันทัก ษะทางบัญชี ในโครงการ SKRU ACCOUNTING
GENIUS ครั้งที่ ๑๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
- นางสาวอินทิรา คงนุ่ น , นางสาวอุมาภรณ์ จุลแก้ว , นายศตวรรษ จันทฤทธิ์ นักเรี ยนระดับ ปวช.๓ สาขา
การบัญ ชี ได้ รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางบั ญ ชี ในโครงการ SKRU
ACCOUNTING GENIUS ครั้งที่ ๑๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เมื่อเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๑
- นายสหชาติ ชูดา , นางสาววรพนิต เปรมปรี ชา , นางสาวนัททรี หมัดหลี นักศึกษาระดับ ปวส.๒ สาขาการ
บัญ ชี ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขัน ทัก ษะทางการบัญ ชี โครงการ PSU ACC QUIZ ครั้ งที่ ๑๖
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เมื่อเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๑
- นางสาวชนิ ดา ช่วยแก้ว , นายสหรัฐ เรื องฤทธิ์ , นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ , นายวริ ศปกรณ์ ชูทอง นักเรี ยน
นัก ศึ ก ษา ระดับ ชั้น ปวช.และปวส. ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ๑ จากการประกวดคลิ ป วิดี โ อ
ประชาสัมพันธ์ “ตลาดป่ าไผ่สร้างสุ ข” จังหวัดพัทลุง จากนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิ บดีกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีบ่ รรลุเป้ ำประสงค์ ของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
- การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักการกิ จกรรมองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) โดยจัดตั้งองค์การนักวิชาชี พ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เต็มรู ปแบบ
- การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
- การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก

๔.กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ ป็ นแบบอย่ ำงทีด่ ี (Best Practice) ได้ แก่
กำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ ม่ ุ งเน้ นกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ ำงคุ ณ ธรรมและวิ ถี ท ำง
ประชำธิปไตย จนประสบควำมสำเร็ จ ได้ รับประกำศเกียรติคุณ "สถำบันอำชี วศึกษำประชำธิปไตยต้ นแบบ
ภำคเอกชน" จำกคณะกรรมกำรโครงกำรส่ งเสริ มคุณธรรมและวิถีประชำธิปไตยในโรงเรี ยน จำกสภำนิติ
บัญญัติแห่ งชำติ ร่ วมกับมูลนิธิเสริมสร้ ำงเอกลักษณ์ ของชำติ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๔.๑ ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการประสานงานจากสานักบริ หารการอาชีวศึกษาเอกชน
ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกับ คณะกรรมการโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและวิ ถี
ประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน ให้คดั เลือกสถานศึกษาอาชี วศึกษาเอกชน เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกี ยรติ คุณ
ยกย่องสถาบันอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ที่มีการดาเนิ นกิ จกรรมเสริ มสร้ างคุ ณธรรมและวิถีทางประชาธิ ปไตยจนประสบความสาเร็ จตามโครงการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในสถาบันอาชีวศึกษา
๔.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุ นการเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคล ส่ วนรวม และ
กฎระเบียบของสังคม
๒. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุนความร่ วมมือร่ วมใจประสานเพื่อส่ วนรวม
๓. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุนการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
๔.๓ กรอบแนวคิด (ถ้ ำมี)
กำรเสริมสร้ ำงคุณธรรมและวิถีทำงประชำธิปไตย
๑.การส่ งเสริ มสนับสนุนการเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคล ส่ วนรวม และกฎระเบียบของสังคม
๒.การส่ งเสริ มสนับสนุนความร่ วมมือร่ วมใจประสานเพื่อส่ วนรวม
๓.การส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
ผลกำรดำเนินงำนเสริมสร้ ำงคุณธรรมและวิถีทำงประชำธิปไตย
๑.นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับประชาธิ ปไตย ความรับผิดชอบต่อสังคม ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมและ
จิตสานึกประชาธิปไตย(วัฒนธรรมประชาธิปไตย)
๒.นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
การแสดงออก/ การแลกเปลี่ยนแนวความคิด /แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
๓.นักเรี ยนมีการการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตยในชุมชน
๔.นักเรี ยนจัดทานวัตกรรม ซึ่ งนักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มด้วยการนาหลักประชาธิ ปไตย มาประยุกต์ใช้ใ นเชิ ง
สร้างสรรค์ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง และมีความยัง่ ยืน
๔.๔ วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรมด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่างๆ เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีค วามรู ้
เกี่ ย วกับ ประชาธิ ป ไตย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความสั ม พัน ธ์ ข องตนเองกับ สั ง คมและจิ ต ส านึ ก
ประชาธิปไตย (วัฒนธรรมประชาธิปไตย)
๒. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการฝึ กปฏิบตั ิประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
การแสดงออก/ การแลกเปลี่ยนแนวความคิด/แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
เช่ น กลุ่มสนใจ ชุ มนุ ม ชมรม ค่ายประชาธิ ปไตย เยาวชนยุติธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ เป็ นกิ จกรรมซึ่ งสะท้อนถึ ง
แนวคิดประชาธิ ปไตย/ความเท่าเทียมกัน หรื อเวทีที่แสดงความสามารถของนักเรี ยนในเชิงสร้างสรรค์
๓. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิ ปไตยในชุมชน
(การส่ งเสริ มความเข้าใจระบอบประชาธิ ปไตยให้แพร่ หลายในชุมชนและสังคม)

ทั้งนี้ อาศัยความรู้จากโครงการ ตามข้อ ๑ และ ๒ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ และด้านการฝึ กปฏิบตั ิ
ประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยนขยายผลสู่ การพัฒนาประชาธิ ปไตยในชุ มชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ แนวทางประชาธิปไตยและนาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันจนเป็ นวิถีชีวติ
๔. ดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรมที่ เป็ นนวัตกรรม ซึ่ งนักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มด้วยการนาหลักประชาธิ ปไตย มา
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นเชิ ง สร้ า งสรรค์ สามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง และมี ค วามยัง่ ยื น เช่ น การประยุก ต์ห ลัก
ประชาธิปไตยเพื่อเสริ มสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
๔.๕ ผลกำรดำเนินงำน
โครงการ/กิ จกรรมลักษณะที่ ๑ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีค วามรู ้
เกี่ ย วกับ ประชาธิ ป ไตย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความสั ม พัน ธ์ ข องตนเองกับ สั ง คมและจิ ต ส านึ ก
ประชาธิปไตย
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ “หน้ ำทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม”
เหตุผล / ควำมจำเป็ น
การเรี ย นรู ้ ร ะบบประชาธิ ป ไตยเป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญต่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นยุค ปั จจุ บ ัน เพื่ อ
สอดแทรกความเข้าใจและตระหนักในหลักการของวิถีประชาธิ ปไตยในองค์ความรู ้ ต่าง ๆ อย่างแท้จริ งนั้น
ต้องอาศัย การเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลายจากองค์ก ารต่ า ง ๆ ทั้ง ภาครั ฐและเอกชน เพื่ อให้เด็ก และเยาวชนใน
สถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของวิถีประชาธิ ปไตย จึงกาหนดรายวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ตามหลักสู ตรที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดไว้ นามาจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอน ตลอดจนรณรงค์และส่ งเสริ มให้มีการดาเนินกิจกรรมที่เสริ มสร้างวิถีประชาธิ ปไตยในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ศาสนาและหลัก ธรรมของศาสนาที่ ต นนับ ถื อ เพื่ อ การ
ดารงชีวติ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
๓. เพื่อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
๔. เพื่อให้นกั เรี ยนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
๕. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการดารงชีวติ ที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
๖. เพื่อให้นกั เรี ยน ชุ มชน ท้องถิ่น และผูเ้ กี่ยวข้อง ร่ วมกันขับเคลื่ อนการเรี ยนรู ้สู่สังคมประชาธิ ปไตยอย่าง
ยัง่ ยืน

ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ต่ำง ๆ
๑.จัดแผนการเรี ยนรู ้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
๒.จัดเตรี ยมสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
๓.ประชุมวางแผนกาหนดการเรี ยนรู ้ตามแผนร่ วมกันระหว่างครู และนักเรี ยน ร่ วมกันกาหนดการ
วัดประเมินผล
๔.ร่ วมกันประเมินงานกลุ่ม จัดกระบวนการเรี ยนส่ งเสริ มกิจกรรม กลุ่มสาระการเรี ยนวิถีประชาธิ ปไตย
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
๕.สรุ ปผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลทีไ่ ด้ รับ
๑. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดารงชีวติ
๒. นักเรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
๓. นัก เรี ย นปฏิ บ ัติ ต นเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ต ามหลัก กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๔. นักเรี ยนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
๕. นักเรี ยนตระหนักถึงการดารงชีวติ ที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
๖. นัก เรี ย น ชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น และผูเ้ กี่ ย วข้อ ง ร่ ว มกัน ขับ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ สู่ สั ง คมประชาธิ ป ไตยอย่า ง
ยัง่ ยืน
บทสรุ ปจำกกำรประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม และแนวคิด / แนวทำงกำรดำเนินโครงกำรในระยะต่ อไป
การจัดกิ จกรรมบู รณาการการเรี ย นรู ้ ใ นกลุ่ ม สาระหน้า ที่ พ ลเมื องและศี ล ธรรม ของนัก เรี ย น
ร่ วมกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นไปในแนวทางเดี ยวกันคือ ยึดหลักการดาเนิ นการตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยในการจัดกิ จกรรมที่ หลากหลาย มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรี ย นและเยาวชน ให้สามารถ
ด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน บนเส้ น ทางและวิ ถี ชี วิ ต การปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

ส่ วนที่ ๒
ข้ อมูลพืน้ ฐำนของสถำนศึกษำ
๒.๑ ข้ อมูลพืน้ ฐำนเกีย่ วกับสถำนศึกษำ
ทีอ่ ยู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ๔๐๖ ถนนธรรมนูญวิถี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๕๗๕๔๗ โทรสาร ๐๗๔-๓๕๗๕๔๘
E-mail uspschool@hotmail.com Website www.usp.ac.th
ประวัติสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ เดิมชื่อโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชยการ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทา
การสอนจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ ๖/๒๕๒๔ ลงวัน ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔ มี
นายกระจ่าง จันทราช เป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การ มีนายสมนึ ก กิ้มสวัสดิ์ เป็ นครู ใหญ่ เริ่ มเปิ ดทาการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) คณะวิชาบริ หารธุ รกิ จ แผนกวิชาการบัญชี ในรอบค่า
ต่อมาได้ขยายเปิ ดทั้งรอบเช้าและรอบค่า
ปี การศึกษา ๒๕๒๖ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทาการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประเภทวิ ช าบริ หารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบัญ ชี ทั้ง รอบเช้ า และรอบบ่ า ย และเปลี่ ย นแปลงครู ใ หญ่
เป็ นนายนวม ชูธรรมธัช
ปี การศึ ก ษา ๒๕๓๐ ได้เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี เพิ่มขึ้น
ปี การศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรี ยนได้ขอยกเลิกการเปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ทั้ง ๒ รอบ
ปี การศึกษา ๒๕๓๙ ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยน ๕ ชั้น และเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ จากนายกระจ่าง จันทราช
เป็ นนายสุ พจน์ จันทราช ต่อมาใน
ปี การศึ ก ษา ๒๕๔๐ ขอเพิ่ ม หลัก สู ตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนี ย บัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาการขาย รอบเช้า
ในปี การศึกษา ๒๕๔๑ แต่งตั้ง นายสุ ภาพ จันทราช รักษาการครู ใหญ่ แทนนายนวม ชูธรรมธัช และ
ต่อมา ในปี การศึกษา ๒๕๔๒ ได้แต่งตั้ง นางกมรา สะเตโช เป็ นครู ใหญ่
ปี การศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรี ยนได้รับการรับรองคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุ ณภาพ
การศึ กษา จากสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึ กษาธิ การ ตั้งแต่ปีการศึ ก ษา
๒๕๔๓ ถึง ปี การศึกษา ๒๕๔๗
ปี การศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับการประเมินคุ ณภาพภายนอก(ระดับอุดมศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี ) จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ ๒๙ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖

ปี การศึกษา ๒๕๔๗ ได้ก่อสร้ างอาคารเรี ยน ๓ ชั้น เพิ่มขึ้น ๑ หลัง และแต่งตั้งนายสุ พจน์ จันทราช
เป็ นผูจ้ ดั การและ ทาการแทนผูร้ ับใบอนุญาต
ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒ ได้จ ัด ท าตราสารจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คล ของโรงเรี ย นอุ ด มศึ ก ษาพณิ ช ยการ ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ แต่งตั้งนายสุ พจน์ จันทราช เป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาต และแต่งตั้งนายสุ ภาพ จันทราช
เป็ นผูจ้ ดั การ
ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ขออนุ ญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ของโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชย
การ เป็ นตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ได้ขออนุ ญาตจัดทากิจการของวิทยาลัย ตามตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
กำรจัดกำรศึกษำ
ปั จจุบนั วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ เปิ ดสอนหลักสู ตร ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติ กส์ และสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุ รกิจ (รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.)
ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบัญ ชี สาขาวิ ช า
คอมพิ วเตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาวิช าการตลาด หลัก สู ตรส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา (รั บ ผูส้ าเร็ จ
การศึกษา ม.๖ หรื อเทียบเท่า)
สภำพชุ มชน
สถานประกอบการหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
สภำพเศรษฐกิจ
ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้ต้ งั แต่ ปานกลาง ถึง ดี
สภำพสั งคม
สังคมบริ เวณใกล้เคียงส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับราชการ,อาชีพค้าขาย,และรับจ้าง,สถานประกอบการ
ห้างร้าน

๒.๒ แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ

๒.๓ ข้ อมูลของสถำนศึกษำ
ข้ อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

ทวิศึกษำ

รวม

ปวช.๑

๔๓๙

๐

๐

๔๓๙

ปวช.๒

๓๘๘

๐

๐

๓๘๘

ปวช.๓

๔๓๓

๐

๐

๔๓๓

รวม ปวช.

๑,๒๖๐

๐

๐

๑,๒๖๐

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

รวม

ปวส.๑

๕๒๙

๐

๕๒๙

ปวส.๒

๓๙๗

๐

๓๙๗

รวม ปวส.

๙๒๖

๐

๙๒๖

ข้ อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐
ระดับชั้น

แรกเข้ ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.๓

๕๗๔

๔๒๑

๗๓.๓๔

ปวส.๒

๔๘๕

๔๒๒

๘๗.๐๑

รวม

๑,๐๕๙

๘๔๓

๗๙.๖๐

ข้ อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระดับชั้น

แรกเข้ ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.๓

๕๖๕

๔๑๙

๗๔.๑๖

ปวส.๒

๔๒๓

๓๘๓

๙๐.๕๔

รวม

๙๘๘

๘๐๒

๘๑.๑๗

ข้ อมูลบุคลำกร
ทั้ ง ห ม ด มี ใ บ ป ร ะ ก อ บ สอนตรงสำขำ
(คน)
วิชำชีพ(คน)
(คน)

ประเภท
ผูบ้ ริ หาร/ ผูร้ ับใบอนุญาตผูจ้ ดั การ/ ผูอ้ านวยการ/ รองผูอ้ านวยการ/
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

๑๒

๑๑

-

ข้าราชการครู / ครู เอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผูท้ ี่ได้รับการรับรอง

๘๙

๗๔

๘๙

ข้าราชการพลเรื อน

๐

-

-

พนักงานราชการครู

๐

๐

๐

พนักงานราชการ(อื่น)

๐

-

-

ครู พิเศษสอน

๐

๐

๐

เจ้าหน้าที่

๒๗

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)

๑๑

-

-

รวม ครู

๘๙

๗๔

๘๙

รวมทั้งสิ้ น

๑๓๙

-

-

ข้ อมูลหลักสู ตรกำรเรียนกำรสอน
ประเภทวิชำ

ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ)

อุตสาหกรรม

๐

๐

๐

พาณิ ชยกรรม

๔

๕

๙

ศิลปกรรม

๐

๐

๐

คหกรรม

๐

๐

๐

เกษตรกรรม

๐

๐

๐

ประมง

๐

๐

๐

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๐

๐

๐

อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

๐

๐

๐

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

๐

๑

๑

รวมทั้งสิ้ น

๔

๖

๑๐

ข้ อมูลอำคำรสถำนที่
ประเภทอำคำร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรี ยน

๕

อาคารปฏิบตั ิการ

๒

อาคารวิทยบริ การ

๑

อาคารอเนกประสงค์

๑

อาคารอื่น ๆ

๑

รวมทั้งสิ้ น

๑๐

ข้ อมูลงบประมำณ
ประเภทงบประมำณ

จำนวน(บำท)

งบบุคลากร

๘๙๐๐๐๐.๐๐

งบดาเนินงาน

๑๖๕๗๘๑๗๓.๐๐

งบลงทุน

๘๐๐๐๐๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน

๑๑๐๐๐๐๐๐.๐๐

งบรายจ่ายอื่น

๑๒๐๐๐๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้ น

๓๗๖๖๘๑๗๓.๐๐

๒.๔ ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
ปลูกฝังจริ ยธรรม เลิศล้ าวิชาการ ชานาญทักษะ
อัตลักษณ์
บุคลิกดี มีทกั ษะ
เอกลักษณ์
วิชาการดี กิจกรรมเด่น
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ จัดการศึกษาสายอาชี พ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการเข้าสู่ การ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในระดับสากล โดยผูเ้ รี ยนยังคงความเป็ นไทยที่ทวั่ โลกยอมรับ ภายใต้มาตรฐาน
จัดการศึกษาของวิทยาลัย”

พันธกิจ
พันธกิ จที่ ๑ สร้ า งคุ ณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรี ย นและคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษาให้เป็ นที่
ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พัน ธกิ จ ที่ ๒ ส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ย นให้ ป ระกอบอาชี พ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ตามความรู ้ ความสามารถ ใน
สาขาวิชาที่ตนเลือก
พันธกิจที่ ๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ ระดับสากล
พันธกิ จที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีคุณภาพ
พันธกิจที่ ๕ บริ การชุมชนทุกด้าน
พัน ธกิ จ ที่ ๖ สนับ สนุ น ให้ วิ ท ยาลัย ได้ม าตรฐานวิ ช าชี พ หรื อ มาตรฐานการจัด การศึ ก ษาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้ำประสงค์
เป้ าประสงค์ที่๑ สถานประกอบการชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
เป้ าประสงค์ที่๒ สถานประกอบการชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
เป้ าประสงค์ที่๓ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสมรรถนะที่ดีจากกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชี วิต
และทักษะวิชาชีพ
เป้ าประสงค์๔ วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู้ให้เป็ นที่ยอมรับขอบสถานประกอบการ
ชุนชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้ าประสงค์๕ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุ ณภาพในการฝึ กงานให้เป็ นที่ย อมรับของสถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้ าประสงค์๖ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
เป้ าประสงค์๗ สถานประกอบการ ชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐและเอกชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป (ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน ๑ ปี )
เป้ าประสงค์๘ สถานประกอบการ ชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐและเอกชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป (ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี )
เป้ าประสงค์๙ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เป้ าประสงค์๑๐ สถานประกอบการ ชุ มชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
เป้ าประสงค์๑๑ สถานประกอบการ ชุ มชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ (ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี )

เป้ าประสงค์๑๒ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิ ษฐ์งานสร้ างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
เป้ าประสงค์๑๓ วิทยาลัยมีการดาเนิ นงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
เป้ าประสงค์๑๔ วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
เป้ าประสงค์๑๕ วิทยาลัยมีการพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
เป้ าประสงค์๑๖ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์งานสร้ างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เป้ าประสงค์๑๗ วิทยาลัยมีการสร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
เป้ าประสงค์๑๘ วิทยาลัยมีการพัฒนาการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์
ต่อชุมชนสังคม
เป้ าประสงค์๑๙ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุ ภณ
ั ฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เป้ าประสงค์๒๐ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงิน
เป้ าประสงค์๒๑ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาการดาเนิ น งานจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชี วิตและทักษะ
วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพในการฝึ กงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ พัฒนาระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชี พ
(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชี พ
(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ พัฒนาครู อย่างเป็ นระบบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๖ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๗ สร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๘ พัฒนาการดาเนิ นงานในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชี พหรื อทา
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑๙ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้า นครุ ภ ัณฑ์และด้านฐานข้อ มู ล
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๑ พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์
กลยุท ธ์ ที่ ๑ พัฒนาระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึ กษาด้า นคุ ณลักษณะที่ พึง
ประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่ มี ต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึ กษาด้านคุ ณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพในการฝึ กงาน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
กลยุท ธ์ ที่ ๗ พัฒนาระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาด้า นสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
กลยุท ธ์ ที่ ๘ พัฒนาระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาด้า นสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุท ธ์ ที่ ๑๐ พัฒนาระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาด้านสมรรถนะวิช าชี พ
(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
กลยุท ธ์ ที่ ๑๑ พัฒนาระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อคุ ณภาพผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาด้า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาการดาเนิ นงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาครู อย่างเป็ นระบบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาการดาเนิ นงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๗ สร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การบริ หารจัดการศึกษา
กลยุท ธ์ ที่ ๑๘ พัฒ นาการด าเนิ น งานในการบริ ห ารจัด การการบริ ก ารวิชาการและวิช าชี พ หรื อทา
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ดา้ นครุ ภณั ฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงิน
กลยุทธ์ที่ ๒๑ พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
๒.๖ เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐
รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

โล่ ประกาศเกี ยรติ คุณสถาบันที่ มี ท กั ษะ
ชนะเลิศ ภาค
คอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ธนาคารโรงเรี ยน รอง
ภาค
ส่ งเสริ มการออมดีเด่น
ชนะเลิศ

ธนาคารออมสิ นภาคที่๑๘

เหรี ยญรางวัลการแข่ง ขันทักษะวิ ช าชี พ รอง
ชาติ
กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ ๓๒
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

ประกาศเกี ยรติ คุณโรงอาหารมาตรฐาน
ชนะเลิศ จังหวัด เทศบาลนครหาดใหญ่
ระดับ ดีมาก

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

ประกาศเกี ย รติ คุ ณ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
ชนะเลิศ ชาติ
ประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน

คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมและวิ ถี
ประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน สภานิติบญั ญัติ
แห่งชาติฯ

โล่ ประกาศเกี ยรติ คุณสถาบันการศึ กษาที่มี
ชนะเลิศ ภาค
ทักษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศเกียรติคุณผลงานประกวดวิธีปฏิบตั ิ
รอง
ที่เป็ นเลิศฯนโยบายที่๔การพัฒนาทักษะการ
จังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ชนะเลิศ
คิด
โล่ ประกาศเกี ยรติ คุณจัดตั้งและดาเนิ นงาน รางวัลอื่น
ชาติ
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศเกี ย รติ คุ ณ โรงอาหารมาตรฐาน
ชนะเลิศ จังหวัด เทศบาลนครหาดใหญ่
ระดับดีมาก

รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ
ได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดิเรกคุณา รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ภรณ์ช้ นั ที่๔

สานักพระราชวัง

นางสาวศิริมนตร์ ยรรยงพิทยกุล
ได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดิเรกคุณา รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ภรณ์ช้ นั ที่๔

สานักพระราชวัง

นางสุ รัชนา ทองรักษ์
ได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดิเรกคุณา รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ภรณ์ช้ นั ที่๔

สานักพระราชวัง

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางกมรา สะเตโช
๑๐๐ ปี ครู ดีศรี เอกชน

ชนะเลิศ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นายสนัน่ สังขไพฑูรย์
๑๐๐ปี ครู ดีศรี เอกชน

ชนะเลิศ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอรอุมา ช่วยตั้ง
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวเบญจมาศ คริ สต์รักษา
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์
ผลงานวิจยั และสื่ อการสอน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวจารุ วรรณ สมานพิทกั ษ์วงศ์
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
รองชนะเลิศ ชาติ
สอน

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางภัทรสุ ดา ปิ่ นทองพันธ์
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวนูราณี ย ์ สะมาแอ
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
ประกวดวิจยั ครู

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๒

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
ครู ดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวนูราณี ย ์ สะมาแอ
ประกวดวิจยั ครู

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๒

นางธัญญลักษณ์ แสงมะโน
ประกวดวิจยั ครู

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๒

รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นายอนันต์ ศรี มุกข์
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาววัชราภรณ์ ทองทา
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางขวัญฤดี จุลกูล
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวธารทิพย์ หอมไกล
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางจันทร์เพ็ญ ศิริเสถียร
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ
สอน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

นายสุ พจน์ จันทราช
ผูบ้ ริ หารดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นางชญากานท์ ทองอ่อน
ครู ดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นางรัชนู เพ็งศรี
พระพฤหัสบดีครู ดี สกสค.

ชนะเลิศ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์ศิษฏ์ สายตรง
ชนะเลิศ
รางวัล"สดุดีครู เอกชน"ประเภทครู

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน

นางสาวธารทิพย์ หอมไกล
ประกวดงานวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
ประกวดวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์
ประกวดวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นางขวัญฤดี จุลกูล
ประกวดวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นายอนันต์ ศรี มุกข์
ประกวดงานวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นายสมโชค คชบูรณ์
ประกวดงานวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นางสาวอรวัลยฺ ์ จันทร์ อ่อน
ประกวดงานวิจยั ชั้นเรี ยน

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้
แข่งขันทักษะครั้งที่ ๓๓

นายสุ พิศ ล่องเซ่ง
ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มเปตองหญิง

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวธัญญารัตน์ จันสมดี
โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สอศ.

นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช
ครู ยยุ ้ รายการTrue ทวีปัญญา

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

ครู ยยุ ้ รายการ True ทวีปัญญา

นายนรภัทร ธรรมสอน
วัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

นางสาวศุภดา ศรี ธรรมโชติ
รองชนะเลิศ ภาค
แข่งขันสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว
รองชนะเลิศ ภาค
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"

กรมการค้าภายใน

นายสหรัฐ เรื องฤทธิ์
รองชนะเลิศ ภาค
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"

กรมการค้าภายใน

นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ
รองชนะเลิศ ภาค
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"

กรมการค้าภายใน

นางสาวสุ นิสา อรัญดร
ประกวดแผนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จาปาดะ
นางสาวสุ ธิดา เกิดแสงสุ ริยงค์
ประกวดแผนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จาปาดะ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เรื องสม
ประกวดแผนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จาปาดะ
นายศักดิ์สิทธิ์ แซ่เตียว
ประกวดแผนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จาปาดะ

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นายธีรพงศ์ สวัสดิ์ทวี
ประกวดแผนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จาปาดะ
นายพงศกร วัชรดิลก
นักเรี ยนนักศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายนรภัทร ธรรมสอน
นักเรี ยนนักศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ
นักเรี ยนนักศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายพุทธินนั ต์ ชัยบารุ ง
นักเรี ยนนักศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายณัฐชนน สงค์แก้ว
แข่งขันสุ ดยอดฝี มือสายสัญญาณ

ชนะเลิศ

ภาค

บริ ษทั อินเตอร์ ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(มหาชน)

นายอัตรพล ยมมาก
แข่งขันตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศ ภาค

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

นายจิระศักดิ์ พูลสุ ข
แข่งขันตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศ ภาค

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

นางสาวภคนนท์ ชูสถิตย์
ประกวดกล่าวสุ นทรพจน์

ชนะเลิศ

นางสาวมยุรฉัตร กฤษณะพันธ์
เยาวชนดีเด่น

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

ธนาคารโรงเรี ยนธนาคารออมสิ น

นายอรรถพล แสงมณี
แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการ
บัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
(สงขลา)

นางสาวสุ รีวรรณ ลิ่มสุ วรรณ
แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการ
บัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
(สงขลา)

จังหวัด สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้
แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการ
บัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
(สงขลา)

นางสาวสโรชา ไชยหาญ
แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการ
บัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
(สงขลา)

นางสาวสารภี ทองด้วง
แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการ
บัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
(สงขลา)

นางสาวศริ นยา กองผล
แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการ
บัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
(สงขลา)

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวกาญจนา หมวดเพชร
แข่งขันทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวนุศรา จีรวงศ์สุนทร
แข่งขันทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยฯ

นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ
แข่งขันสุ ดยอดฝี มือสายสัญญาณ ปี ที่

ชนะเลิศ

ภาค

บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(มหาชน)

นายธเนศ สังวาล
แข่งขันการสอบวัดทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ(สงขลา)

นายณัฐกร สวัสดี
แข่งขันการสอบวัดทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ(สงขลา)

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ
แข่งขันการสอบวัดทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ(สงขลา)

นางสาวชาลิสา โภคา
แข่งขันการสอบวัดทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ(สงขลา)

นางสาวธิราพร ช่วยดวง
แข่งขันการสอบวัดทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ(สงขลา)

นายพงศกร ยินดี
ประกวดอ่านฟังเสี ยง โครงการธนชาติ รองชนะเลิศ ภาค
ริ เริ่ ม เติมเต็มเอกลัษณ์ไทย

ธนาคารธนชาติ

นางสาวมาลิญญา เทียนทอง
แข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนแห่ งชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

นางสาวนีน่า ประเก็ม
แข่งขันทักษะทางบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวนุศรา จีรวงศ์สุนทร
แข่งขันทักษะทางบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวกาญจนา หมวดเพชร
แข่งขันทักษะทางบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวอินทิรา คงนุ่น
แข่งขันทักษะทางบัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวอุมาพร จุลแก้ว
แข่งขันทักษะทางบัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายศตวรรษ จันทฤทธิ์
แข่งขันทักษะทางบัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายสหชาติ ชูดา
แข่งขันทักษะทางบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาววรพนิต เปรมปรี ชา
แข่งขันทักษะทางบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

นางสาวนัททรี หมัดหลี
แข่งขันทักษะทางบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว
ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ตลาด ชนะเลิศ
ป่ าไผ่สร้างสุ ข

จังหวัด กรมการค้าภายใน

นายสหรัฐ เรื องฤทธิ์
ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ตลาด ชนะเลิศ
ป่ าไผ่สร้างสุ ข

จังหวัด กรมการค้าภายใน

นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ
ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ตลาด ชนะเลิศ
ป่ าไผ่สร้างสุ ข

จังหวัด กรมการค้าภายใน

นายวริ ศปกรณ์ ชูทอง
ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ตลาด ชนะเลิศ
ป่ าไผ่สร้างสุ ข

จังหวัด กรมการค้าภายใน

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภท
Shooting

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวมาลิญญา เทียนทอง
รองชนะเลิศอันดับ๒การแข่งขันเปตอง รองชนะเลิศ ชาติ
ประเภทคู่หญิง

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวศศินา วรเดช
รองชนะเลิศอันดับ๒การแข่งขันเปตอง รองชนะเลิศ ชาติ
ประเภทคู่หญิง

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
ชนะเลิศเปตองคู่หญิง

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นราธิวาส

นางสาวศศินา วรเดช
ชนะเลิศการแข่งขันเปตองคู่หญิง

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นราธิวาส

ชนะเลิศ

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวชลธิ รา นันดิลก
ชนะเลิศเปตองคู่หญิง

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นราธิวาส

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
รางวัลนักกีฬาเปตองยอดเยีย่ มหญิง

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นายวรวัฒน์ ไส่ เกื้อ
เหรี ยญเงินการแข่งขันประกวดร้องเพลง รองชนะเลิศ ชาติ
ไทยลูกทุ่ง

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายสหรัฐ เรื องฤทธิ์
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวรัตติยา สิ งหเดช
ชนะเลิศ
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวจิตติมา คงสุ ข
รองชนะเลิศ ชาติ
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริ ฐ
ชนะเลิศ
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายอานนท์ รุ่ งสิ ริเมธากุล
แข่งขันประกวดร้องเพลงสากล

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวกฤตยา สุ วรรณโล
การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวนัศริ น บินดุเหล็ม
ประกวดพูดภาษาไทยในที่ชุมชน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวภคนันท์ ชูสถิต
ประกวดการพูดภาษาไทยในที่ชุมชน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวสุ ภากร ยอดนุสิทธิ์
ประกวดรักการอ่านภาษาไทย

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว
ประกวดพูดที่สาธารณะเป็ น
ภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

ชาติ

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นายซอเว่ย อุย
ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีนกลาง

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายพงศกร ยินดี
ประกวดพูดสาธิตเป็ นภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวณัฐธิดา บัวนุย้
ประกวดมารยาทไทย

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิ ชกิจ
ชนะเลิศ
การแข่งขันReading Conclusion Contest

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวปิ ยธิดา วรวุฒิวราภรณ์
ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

รองชนะเลิศ ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวอัญชลี วงศ์สนิท
ประกวดคัดลายมืออักษรจีน

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวชนัญชิดา ภัครศุภศักดา
การประกวดคัดลายมืออักษรจีน

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวไดอาน่า หลาจะนะ
ประกวดคัดลายมืออักษรจีน

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวณิ ชนันทน์ ตระกูลบุญรอด
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ รองชนะเลิศ ชาติ
ผูเ้ รี ยน

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวสุ ภาพร สุ ริโยธา
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ รองชนะเลิศ ชาติ
ผูเ้ รี ยน

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวอรอุมา ปรี ดาภาพ
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ ชนะเลิศ
ผูเ้ รี ยน

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวเมติการ์ เส็นเจริ ญ
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ ชนะเลิศ
ผูเ้ รี ยน

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวนิกานต์ จุย้ ส่ องแก้ว
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ รองชนะเลิศ ชาติ
ผูเ้ รี ยน

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวนลินี เหมือนทองเกื้อ
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ รองชนะเลิศ ชาติ
ผูเ้ รี ยน

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายขัชภิมุข บวรธนสาร
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ ชนะเลิศ
ผูเ้ รี ยน

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายวีรวุธ ขุนราม
ประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์โครงการ ชนะเลิศ
ผูเ้ รี ยน

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวกาญจนา หมวดเพชร
แข่งขันทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวนุศรา จีรวงศ์สุนทร
แข่งขันทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวนีน่า ประเก็บ
แข่งขันทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวนัทรี หมัดหลี
แข่งขันทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายอิสริ ยะ แซ่ตนั
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษฯ

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายภคพฤทธิ์ ภูวนตรัยเดโช
แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษฯ

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายพิริยะ หนูเนียม
แข่งขันเทคนิคการนาเสนอขายสิ นค้า
และบริ การ

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ ให้ โดย

นางสาวศิริพฒั น์ ไพจินดา
แข่งขันทักษะเทคนิคการนาเสนอขาย
สิ นค้าและบริ การ

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวศศิวมิ ล ไหมจันทร์
แข่งขันทักษะการนาเสนอขายสิ นค้าและ ชนะเลิศ
บริ การ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง
แข่งขันทักษะAdobe Photoshop CS๖

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายบุริศร์ โทบุรี
แข่งขันทักษะAdobe Photoshop CS๖

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นายรัฐธรรมนูญ บารุ งชู
แข่งขันทักษะAdobe Photoshop CS๖

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวธิราพร ช่วยดวง
แข่งขันทักษะAdobe Photoshop CS๖

ชนะเลิศ

ชาติ

สมาคมการศึกษาฯกลุ่มภาคใต้การแข่งขัน
ทักษะครั้งที่๓๓

นางสาวสุ ไรญา เทพวาริ นทร์
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นางสาวจุฑารัตน์ พรมเทพ
แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นางสาวสุ ธิดา เกิดแสงสุ ริยงค์
แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นายมุสลีมีน หามะ
แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นางสาวสุ นิสา อรัญดร
แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ส่ วนที่ ๓
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๓๐ ประเด็น
ดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทกั ษะ
และการประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้ ำนควำมรู้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชี วศึกษามีความรู ้ เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิ บตั ิต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิช าที่ เ รี ย น หรื อ ท างาน โดยเน้น ความรู้ เ ชิ งทฤษฏี และหรื อ ข้อ เท็จ จริ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๒ ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการดารงชีวิต
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึ กรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
๑.๔ ระดับคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ ำเรียนแรกเข้ ำของรุ่ น
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนดสาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่เรี ยนแบบ
เต็มเวลา และผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในระบบทวิภาคี หรื อภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษา
กาหนดสาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและระดับประกาศนี ย บัตร
วิชาชีพชั้นสู งเทียบร้อยละกับจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น

๑.๕ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป (๑ปี )
สถานศึ กษามี การจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึ กษาที่ ได้งานทา ศึ กษาต่อ และประกอบอาชี พอิ สระ
ภายในหนึ่ งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคื อ จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แ บบสอบถามตามมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดับ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้ และทักษะการ
สื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
๑.๖ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อหรือทำงำน
ทีม่ ีต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(๓ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชี พอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แ บบสอบถามตามมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดับ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้ และทักษะการ
สื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
๑.๗ ระดับคุณภำพของผู้เรียนทีผ่ ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชี พครบถ้ วนจำกกำรเข้ ำรับกำรประเมิน
ครั้งแรก
สถานศึกษาจัดให้ผูเ้ รี ยนได้รับการประเมิ นมาตรฐานวิชาชี พ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชี พที่สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษากาหนด โดยมีผเู ้ รี ยนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของจานวนผูเ้ รี ยนที่
ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
๑.๘ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะวิชำชี พ(๑ปี )
สถานศึ กษามี การจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึ กษาที่ ได้งานทา ศึ กษาต่อ และประกอบอาชี พอิ สระ
ภายในหนึ่ งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคื อ จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ

จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แ บบสอบถามตามมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดับ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๑.๙ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อหรื อทำงำน
ทีม่ ีต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะวิชำชีพ(๓ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชี พอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แ บบสอบถามตามมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดับ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๑.๑๐ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (๑ปี )
สถานศึ กษามี การจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึ กษาที่ ได้งานทา ศึ กษาต่อ และประกอบอาชี พอิ สระ
ภายในหนึ่ งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคื อ จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แ บบสอบถามตามมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดับ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
๑.๑๑ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (๓ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชี พอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แ บบสอบถามตามมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดับ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา

๑.๑๒ ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรพั ฒ นำทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะวิ ช ำชี พ ส่ งเสริ ม ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชี วิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ระเบียบวินยั ปลูกฝังจิตสานึ กและเสริ มสร้างการเป็ น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษัต ริ ย์ ส่ ง เสริ มการปกครองระบบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขทะนุ บารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
การกีฬาและนันทนาการ ส่ งเสริ ม การดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่ งเสริ มกากับดูแลให้
ผูเ้ รี ยนได้รับรางวัล ประกาศเกี ยรติ คุณยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุ ณธรรมจริ ยธรรม จากบุ คคลหรื อ
หน่วยงาน ภายนอกหรื อองค์กรภายนอก
มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรี ย นการสอนที่ เ น้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ และบริ หารจัด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความสาเร็ จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้นสังกัดหรื อหน่ วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ
สถานศึ ก ษาใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของผูเ้ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีแ ละความต้อ งการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อ กับ สถาน
ประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นผูพ้ ร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทั้งวัยเรี ยนและวัยทางาน ตาม
หลักสู ตร มาตรฐานคุ ณวุฒิอาชี วศึ กษาแต่ละระดับการศึ กษา ตามระเบี ยบหรื อข้อบังคับ เกี่ ย วกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กากับ ดูแลให้ครู จดั การเรี ยน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

๒.๓ ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริ หารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศู น ย์วิท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภ ัณ ฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.๔ ด้ ำนกำรนำนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่ วยงานต้นสังกัดหรื อหน่ วยงานที่กากับดู แลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่ วมมื อของผูบ้ ริ หาร ครู
บุ คลากรทางการศึ กษาและผูเ้ รี ยน รวมทั้งการช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นจากผูป้ กครอง ชุ มชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๕ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุ นกากับดูแลให้ครู พฒั นารายวิชาโดยปรับปรุ งเนื้ อหาสาระของรายวิชา
เดิ มให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีหรื อกาหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่ มวิชาเพิ่มเติ ม ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๒.๖ ระดับคุณภำพในกำรฝึ กงำน
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่ วยงานและทาความร่ วมมือในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงาน ตามหลักสู ตร มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนิ เทศการฝึ กงาน
ของผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ
หน่วยงานมีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึ กงานของ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
๒.๗ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกร
สถานศึ กษามี การบริ หารจัดการด้านบุ คลากร ทั้งครู และบุ คลากรทางการศึ กษาโดยการส่ งเสริ ม
สนับสนุน กากับดูแลทั้งด้านปริ มาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
๒.๘ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ นกากับดู แลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีมีความรู้ มีความสามารถ
๒.๙ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนอำคำรสถำนที่ ด้ ำนครุ ภัณฑ์ และด้ ำนฐำนข้ อมูลสำรสนเทศ
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสุ ภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ของสถานศึกษามี
การกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ และมีการกากับ
ดู แ ลในการจัด หา การบ ารุ ง รั ก ษาครุ ภ ัณ ฑ์ รวมทั้ง มี ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน ๙ ประเภท ได้แ ก่ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของ

สถานศึกษา ข้อมูลผูเ้ รี ยน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด และมีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้องอย่างน้อย ๔ ประเภท
๒.๑๐ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ย นการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การวิชาการ วิชาชี พ หรื อทาประโยชน์ต่อชุ มชน
สังคม การส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดกิจกรรม ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุ บารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑๑ ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
สถานศึกษามีความสาเร็ จในการดาเนิ นการบริ หารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็ นผูน้ าของผูอ้ านวยการสถานศึกษา และความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือส่ งเสริ มสนับสนุ นจากผูป้ กครอง ชุ มชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๑๒ ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
สถานศึ ก ษาจัดท าแผนพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยการมี ส่ วนร่ วมของครู แ ละ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนและมี ก ารจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลการทุกฝ่ ายในสถานศึกษามีการดาเนิ นงานตามแผนมี การ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และเสนอข้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พร้ อ มทั้ง จัด ท ารายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ วมมื อกับ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ก รต่ า ง ๆ เพื่ อสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี ก ารจัดท า
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

๓.๑ ด้ ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุคคล ชุ มชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้ การบริ การทางวิชาการและวิชาชี พ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๓.๒ ด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดย
ผูบ้ ริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา ผูเ้ รี ยน หรื อร่ วมกับบุ คคล ชุ มชน องค์กรต่าง ๆ ที่ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
๓.๓ ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่ วมมือเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึ ก ษามี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กับ บุ ค คลชุ ม ชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษา
๓.๔ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชี พหรือทำประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการบริ การวิชาการและวิชาชี พหรื อทาประโยชน์ต่อชุ มชน สังคม โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกสาขางานและมีการประเมินความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การโดยใช้แบบประเมินมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕
๓.๕ ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้บริ หำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผูบ้ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จัด ท าโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั และจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ ผลงาน รวมทั้งการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ
๓.๖ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ผูเ้ รี ย นระดับ ชั้น ปวช.๓ และระดับ ชั้น ปวส.๒ จัดทา
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด
แสดงและเผยแพร่ ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมแสดง
แข่งขันและได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ

ส่ วนที่ ๔
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๔.๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
๔.๑.๑ ผลสั มฤทธิ์
๑) ด้ ำนควำมรู้
๑. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
-เชิ งปริ มาณ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ แรกเข้า จานวนทั้งสิ้ น ๕๖๕ คนและระดับ
ปวส.๒ จานวนทั้งสิ้ น ๔๒๓ คน รวมผูเ้ รี ยนจานวนแรกเข้าของรุ่ น ๙๘๘ คน และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปวช.จานวนทั้งสิ้ น ๔๑๙ คน และระดับปวส.จานวนทั้งสิ้ น ๓๘๓ คน รวม
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ๘๐๒ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๘๑.๑๗ ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)และหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนระดับปวช.และปวส.แรกเข้าของรุ่ นที่
สาเร็ จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษา
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็ นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชี พอิสระ
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี ส มรรถนะในการเป็ นผู ้
ประกอบอาชีพอิสระ โดยพัฒนาความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และมโนราห์ มีจานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ผา่ นการพัฒนา จานวน ๑๙ คนและจานวนผูเ้ รี ยนที่ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิสระได้
จานวน ๑๗ คน
-เชิ งคุ ณภาพ ร้ อยละ ๘๙.๔๗ ของผูเ้ รี ยนที่ ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระเที ย บกับ
จานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่ผา่ นการพัฒนา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน สถานประกอบการ หน่ วยงานภายนอก ยอมรั บ มอบเกี ยรติ บ ตั รและค่ าตอบแทนตลอดจน
หนังสื อขอบคุณให้กบั ผูเ้ รี ยน
๓. ผลงำนของผู้เรียนด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัด
กิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวนผลงานทั้งสิ้ น ๔๒๑
ผลงาน
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิทยาลัย จานวน ๔๒๑
ผลงานและคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ๔๒๑ ผลงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์จริ งใน

ระดับชุ มชน จังหวัด และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ จานวน ๑๐ ผลงาน จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อ น นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาได้รั บ ประกาศเกี ย รติ บ ัต รรางวัล จากสมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๔. ผลกำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ โดยจัดกิ จกรรมให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวน ๗๒ รายการ
-เชิ งคุณภาพ ผูเ้ รี ยนได้รับประกาศเกียรติบตั รเหรี ยญการแข่งขันทักษะวิชาชี พ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ
จานวน ๖๕ เหรี ยญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึ กษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัม ภ์ฯ
มอบประกาศเกี ย รติ บ ัต รเหรี ย ญในการแข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พ ครั้ งที่ ๓๓ จานวน ๖๕ เหรี ย ญ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๕. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ ผ่านการประเมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร เทียบร้อย
ละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านการ
ประเมินฯจานวน ๓๖๗ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๔.๗๕ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒
ผ่านการประเมินฯจานวน ๓๔๑ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๗.๒๑
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๕.๙๘ ของจานวนผูเ้ รี ยนปวช ๓และปวส.๒ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้ง
แรกเมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้ อ น วิ ท ยาลั ย มอบประกาศนี ย บั ต รผู ้ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
๖. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ ึนไปการทดสอบ V-NET เทียบร้ อยละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านจานวน ๒๐๘ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ
๔๘.๐๓ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒ ผ่านจานวน ๑๘๓ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๘๐
-เชิ ง คุ ณภาพ ร้ อยละ ๔๗.๔๑ ของจานวนผูเ้ รี ย นปวช๓และปวส.๒ ที่ ไ ด้ค ะแนนตั้ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติข้ ึนไปการทดสอบ V-NET เมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่ผา่ น
๗. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิ งปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๒๑ คน
และผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๔๒๒ คน ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา ๒๕๖๐) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อ
ศึ กษาต่อ จาแนกเป็ นระดับ ปวช.๓ จานวน ๔๑๖ คน และระดับ ปวส.๒ จานวน ๔๐๖ คน รวมผูส้ าเร็ จ
การศึกษาท้้งหมด ๘๔๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,๓และปวส.๒ รวมทั้งสิ้ น ๘๔๓ คนและมี
งานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น ๘๒๒ คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
๒) ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้
๑. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
-เชิ งปริ มาณ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ แรกเข้า จานวนทั้งสิ้ น ๕๖๕ คนและระดับ
ปวส.๒ จานวนทั้งสิ้ น ๔๒๓ คน รวมผูเ้ รี ยนจานวนแรกเข้าของรุ่ น ๙๘๘ คน และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในปี การศึ กษา ๒๕๖๑ ระดับปวช.จานวนทั้งสิ้ น ๔๑๙ คน และระดับปวส.จานวนทั้งสิ้ น ๓๘๓ คน รวม
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ๘๐๒ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๘๑.๑๗ ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)และหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนระดับปวช.และปวส.แรกเข้าของรุ่ นที่
สาเร็ จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษา
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็ นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชี พอิสระ
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี ส มรรถนะในการเป็ นผู้
ประกอบอาชี พอิสระ โดยพัฒนาความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และมโนราห์ มีจานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ผา่ นการพัฒนา จานวน ๑๙ คนและจานวนผูเ้ รี ยนที่ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิสระได้
จานวน ๑๗ คน

-เชิ งคุ ณภาพ ร้ อยละ ๘๙.๔๗ ของผูเ้ รี ยนที่ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระเที ย บกับ
จานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่ผา่ นการพัฒนา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน สถานประกอบการ หน่ วยงานภายนอก ยอมรั บ มอบเกี ยรติ บ ตั รและค่ าตอบแทนตลอดจน
หนังสื อขอบคุณให้กบั ผูเ้ รี ยน
๓. ผลงำนของผู้เรียนด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัด
กิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวนผลงานทั้งสิ้ น ๔๒๑
ผลงาน
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิทยาลัย จานวน ๔๒๑
ผลงานและคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ๔๒๑ ผลงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์จริ งใน
ระดับชุ มชน จังหวัด และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ จานวน ๑๐ ผลงาน จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อ น นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาได้รั บ ประกาศเกี ย รติ บ ัต รรางวัล จากสมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๔. ผลกำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ โดยจัดกิ จกรรมให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวน ๗๒ รายการ
-เชิงคุณภาพ ผูเ้ รี ยนได้รับประกาศเกียรติบตั รเหรี ยญการแข่งขันทักษะวิชาชี พ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ
จานวน ๖๕ เหรี ยญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัม ภ์ฯ
มอบประกาศเกี ย รติ บ ัต รเหรี ย ญในการแข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พ ครั้ งที่ ๓๓ จานวน ๖๕ เหรี ย ญ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๕. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ ผ่านการประเมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร เทียบร้อย
ละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านการ

ประเมินฯจานวน ๓๖๗ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๔.๗๕ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒
ผ่านการประเมินฯจานวน ๓๔๑ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๗.๒๑
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๕.๙๘ ของจานวนผูเ้ รี ยนปวช.๓ และปวส.๒ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชี พครั้ง
แรกเมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้ อ น วิ ท ยาลั ย มอบประกาศนี ย บั ต รผู ้ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
๖. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ ึนไปการทดสอบ V-NET เทียบร้ อยละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านจานวน ๒๐๘ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ
๔๘.๐๓ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒ ผ่านจานวน ๑๘๓ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๘๐
-เชิ ง คุ ณภาพ ร้ อยละ ๔๗.๔๑ ของจานวนผูเ้ รี ย นปวช.๓และปวส.๒ ที่ ไ ด้ค ะแนนตั้ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติข้ ึนไปการทดสอบ V-NET เมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่ผา่ น
๗. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิ งปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๒๑ คน
และผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๔๒๒ คน ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา ๒๕๖๐) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อ
ศึ กษาต่อ จาแนกเป็ นระดับ ปวช.๓ จานวน ๔๑๖ คน และระดับ ปวส.๒ จานวน ๔๐๖ คน รวมผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทั้งหมด ๘๔๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช ๓และปวส.๒ รวมทั้งสิ้ น ๘๔๓ คนและมี
งานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น ๘๒๒ คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ

๓) ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๑. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
-เชิ งปริ มาณ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ แรกเข้า จานวนทั้งสิ้ น ๕๖๕ คนและระดับ
ปวส.๒ จานวนทั้งสิ้ น ๔๒๓ คน รวมผูเ้ รี ยนจานวนแรกเข้าของรุ่ น ๙๘๘ คน และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปวช.จานวนทั้งสิ้ น ๔๑๙ คน และระดับปวส.จานวนทั้งสิ้ น ๓๘๓ คน รวม
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ๘๐๒ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๘๑.๑๗ ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ(ปวช.)และหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนระดับปวช.และปวส.แรกเข้าของรุ่ นที่
สาเร็ จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษา
๒.ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
-เชิ งปริ มาณ ผูเ้ รี ยนจานวน ๒,๐๖๕ คน(จากจานวนทั้งหมด ๒,๑๘๕ คน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)มี
ความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
เป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความ
เป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็ นไทย เห็ นคุ ณค่ า และ ร่ วมพัฒนาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิตส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สรุ ปคุ ณภาพผูเ้ รี ยนมี
คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กบั วิทยาลัย "สถาบันที่มีโครงการคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยยอดเยีย่ ม"
๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็ นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชี พอิสระ
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี ส มรรถนะในการเป็ นผู ้
ประกอบอาชีพอิสระ โดยพัฒนาความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และมโนราห์ มีจานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ผา่ นการพัฒนา จานวน ๑๙ คนและจานวนผูเ้ รี ยนที่ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิสระได้
จานวน ๑๗ คน
-เชิ งคุ ณภาพ ร้ อยละ ๘๙.๔๗ ของผูเ้ รี ยนที่ ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระเที ย บกับ
จานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่ผา่ นการพัฒนา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม

-ผลสะท้อน สถานประกอบการ หน่ วยงานภายนอก ยอมรั บ มอบเกี ยรติ บ ตั รและค่ าตอบแทนตลอดจน
หนังสื อขอบคุณให้กบั ผูเ้ รี ยน

๔. ผลงำนของผู้เรียนด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัด
กิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวนผลงานทั้งสิ้ น ๔๒๑
ผลงาน
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิ ทยาลัย จานวน ๔๒๑
ผลงานและคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ๔๒๑ ผลงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์จริ งใน
ระดับชุ มชน จังหวัด และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ จานวน ๑๐ ผลงาน จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อ น นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาได้รั บ ประกาศเกี ย รติ บ ัต รรางวัล จากสมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๕. ผลกำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ โดยจัดกิ จกรรมให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวน ๗๒ รายการ
-เชิ งคุณภาพ ผูเ้ รี ยนได้รับประกาศเกียรติบตั รเหรี ยญการแข่งขันทักษะวิชาชี พ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ
จานวน ๖๕ เหรี ยญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึ กษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัม ภ์ฯ
มอบประกาศเกี ย รติ บ ัต รเหรี ย ญในการแข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พ ครั้ งที่ ๓๓ จานวน ๖๕ เหรี ย ญ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๖. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ ผ่านการประเมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร เทียบร้อย
ละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านการ

ประเมินฯจานวน ๓๖๗ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๔.๗๕ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒
ผ่านการประเมินฯจานวน ๓๔๑ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๗.๒๑
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๕.๙๘ ของจานวนผูเ้ รี ยนปวช.๓ และปวส.๒ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชี พครั้ง
แรกเมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้ อ น วิ ท ยาลั ย มอบประกาศนี ย บั ต รผู ้ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
๗. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ ึนไปการทดสอบ V-NET เทียบร้ อยละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านจานวน ๒๐๘ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ
๔๘.๐๓ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒ ผ่านจานวน ๑๘๓ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๘๐
-เชิ ง คุ ณภาพ ร้ อยละ ๔๗.๔๑ ของจานวนผูเ้ รี ย นปวช๓และปวส.๒ ที่ ไ ด้ค ะแนนตั้ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติข้ ึนไปการทดสอบ V-NET เมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่ผา่ น
๘. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิ งปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๒๑ คน
และผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๔๒๒ คน ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา ๒๕๖๐) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อ
ศึ กษาต่อ จาแนกเป็ นระดับ ปวช.๓ จานวน ๔๑๖ คน และระดับ ปวส.๒ จานวน ๔๐๖ คน รวมผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทั้งหมด ๘๔๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช ๓และปวส.๒ รวมทั้งสิ้ น ๘๔๓ คนและมี
งานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น ๘๒๒ คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
๙. กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเข้าร่ วม

กิ จกรรมดัง กล่ า วทั้ง หมด จานวน ๒,๐๖๕ คนจากจานวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมด ๒,๑๘๕ คน(ยอด ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑)
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ จากจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็ นคุ ณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด สรุ ปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
๔) ระดับคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ ำเรียนแรกเข้ ำของรุ่ น
๑. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
-เชิ งปริ มาณ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ แรกเข้า จานวนทั้งสิ้ น ๕๖๕ คนและระดับ
ปวส.๒ จานวนทั้งสิ้ น ๔๒๓ คน รวมผูเ้ รี ยนจานวนแรกเข้าของรุ่ น ๙๘๘ คน และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปวช.จานวนทั้งสิ้ น ๔๑๙ คน และระดับปวส.จานวนทั้งสิ้ น ๓๘๓ คน รวม
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ๘๐๒ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๘๑.๑๗ ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)และหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนระดับปวช.และปวส.แรกเข้าของรุ่ นที่
สาเร็ จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษา
๕) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูส ำเร็ จ กำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่ อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(๑ปี )
๑. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิ งปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๒๑ คน
และผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๔๒๒ คน ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา ๒๕๖๐) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อ
ศึ กษาต่อ จาแนกเป็ นระดับ ปวช.๓ จานวน ๔๑๖ คน และระดับ ปวส.๒ จานวน ๔๐๖ คน รวมผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทั้งหมด ๘๔๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช.๓และปวส.๒ รวมทั้งสิ้ น ๘๔๓ คนและมี
งานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น ๘๒๒ คน ระดับคุ ณภาพ ยอดเยี่ยม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไปเฉลี่ ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็ นร้อยละ
๙๗.๖๑ ของจานวนผูต้ อบกลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม

๖) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อหรื อทำงำนที่
มีต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป (๓ ปี )
๑. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ และผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในระดับ ชั้นประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวนทั้ง สิ้ น ๗๕๒ คน ของปี การศึ ก ษา
๒๕๕๘(๓ปี ) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสิ้ น ๘๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนข้อมูลตอบกลับจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ผูร้ ับบริ การในการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไปของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มี
งานทา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๗) ระดับคุณภำพของผู้เรี ยนที่ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชี พครบถ้ วนจำกกำรเข้ ำรั บกำรประเมิน
ครั้งแรก
๑. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๓๓ คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๓๙๑ คน ที่ ผ่านการประเมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร เทียบร้อย
ละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ ๓ ผ่านการ
ประเมินฯจานวน ๓๖๗ คนจากจานวนทั้งหมด ๔๓๓ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๔.๗๕ และระดับปวส.ชั้นปี ที่ ๒
ผ่านการประเมินฯจานวน ๓๔๑ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๙๑ คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๗.๒๑
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๕.๙๘ ของจานวนผูเ้ รี ยนปวช ๓และปวส.๒ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้ง
แรกเมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้ อ น วิ ท ยาลั ย มอบประกาศนี ย บั ต รผู ้ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
๘) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่ อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะวิชำชี พ (๑ ปี )
๑. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิ งปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๒๑ คน
และผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๔๒๒ คน ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา ๒๕๖๐) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อ
ศึ กษาต่อ จาแนกเป็ นระดับ ปวช.๓ จานวน ๔๑๖ คน และระดับ ปวส.๒ จานวน ๔๐๖ คน รวมผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทั้งหมด ๘๔๓ คน

-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช ๓และปวส.๒ รวมทั้งสิ้ น ๘๔๓ คนและมี
งานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น ๘๒๒ คน ระดับคุ ณภาพ ยอดเยี่ยม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึ กษาด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็ นร้อยละ ๙๗.๖๑ ของจานวน
ผูต้ อบกลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๙) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อหรือทำงำนที่
มีต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะวิชำชี พ(๓ ปี )
๑. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ และผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในระดับ ชั้นประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวนทั้ง สิ้ น ๗๕๒ คน ของปี การศึ ก ษา
๒๕๕๘(๓ ปี ) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสิ้ น ๘๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนข้อมูลตอบกลับจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ผูร้ ับบริ การในการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ด้านสมรรถนะวิชาชี พของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีงานทา ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๑๐) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (๑ปี )
๑. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิ งปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ จานวน ๔๒๑ คน
และผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวน ๔๒๒ คน ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา ๒๕๖๐) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อ
ศึ กษาต่อ จาแนกเป็ นระดับ ปวช.๓ จานวน ๔๑๖ คน และระดับ ปวส.๒ จานวน ๔๐๖ คน รวมผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทั้งหมด ๘๔๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช ๓และปวส.๒ รวมทั้งสิ้ น ๘๔๓ คนและมี
งานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น ๘๒๒ คน ระดับคุ ณภาพ ยอดเยี่ยม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็ นร้อยละ ๙๗.๖๑ ของ
จานวนผูต้ อบกลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม

๑๑) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึ กษำที่ผ้ ูสำเร็ จกำรศึ กษำไปศึ กษำต่ อ ที่มีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (๓ ปี )
๑. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ และผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในระดับ ชั้นประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ จานวนทั้ง สิ้ น ๗๕๒ คน ของปี การศึ ก ษา
๒๕๕๘(๓ปี ) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสิ้ น ๘๓ คน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนข้อมูลตอบกลับจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ผูร้ ับบริ การในการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีงานทา
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา สรุ ปคุณภาพในระดับ
๑๒) ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรพั ฒ นำทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะวิ ช ำชี พ ส่ งเสริ ม ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๑. ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำทักษะชี วิตและทักษะวิชำชี พส่ งเสริ มกำรศึ กษำมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเข้าร่ วม
กิ จกรรมดัง กล่ า วทั้ง หมด จานวน ๒,๐๖๕ คนจากจานวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมด ๒,๑๘๕ คน(ยอด ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑)
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ จากจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็ นคุ ณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดและได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิ ปไตย
ต้นแบบภาคเอกชน" จากคณะกรรมการส่ งเสริ มคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยฯ
สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม

๔.๑.๒ จุดเด่ น
๑.วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ มีทกั ษะและการประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามนโยบาย
และมาตรฐานของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
๒.ผูส้ าเร็ จการศึกษาให้ความร่ วมมือในการตอบกลับข้อมูลมีงานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชี พอิสระ
ส่ งกลับมายังวิทยาลัยหลากหลายช่องทาง
๓.สถานประกอบการ สถานศึกษาต่อ หรื อผูร้ ับบริ การให้การยอมรับมี ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผ่านมา ๑ ปี และ ๓ปี ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ในด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๔.วิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีสมรรถนะวิชาชี พสู งสามารถเข้าแข่งขัน
ประกวดทักษะวิชาชี พประสบความสาเร็ จระดับชาติ อีกทั้งส่ งเสริ มความสามารถด้านกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชี วติ สามารถดารงร่ วมมือทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตรและวิถีคุณธรรม
ประชาธิ ปไตย อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔.๑.๓ จุดทีค่ วรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผล
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด
๔.๑.๔ ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยควรมี มาตรการเร่ งด่ วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด

๔.๒ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
๔.๒.๑ ผลสั มฤทธิ์
๑) ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ
๑. กำรพัฒนำหลักสู ตรฐำนสมรรถนะอย่ ำงเป็ นระบบ
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการกากับติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาชี พสารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและร่ วมกับสถานประกอบการในการประสานสอบถามความต้องการและร่ วมพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานโดยในปี การศึกษา ๒๕๖๑ มีการ
พัฒ นาหลั ก สู ตรสมรรถนะ จ านวน ๕ สาขางานคื อ ในสาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานกราฟิ ก สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีกในระบบการศึกษา
ทวิภาคี และจัดการใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่วิทยาลัย ทาการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอน คือ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งมี การพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับสถานประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีความร่ วมมือประสานกับสถานประกอบการและได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง
๒. กำรพัฒนำหลักสู ตรฐำนสมรรถนะหรื อปรั บปรุ งรำยวิชำ หรื อปรั บปรุ งรำยวิชำเดิม หรื อกำหนดรำยวิชำ
เพิม่ เติม
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการกากับติดตามดูแลให้ครู ผสู้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาชีพสารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและร่ วมกับสถานประกอบการในการประสานสอบถามความต้องการและร่ วมพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานโดยในปี การศึกษา ๒๕๖๑มีการ
พัฒ นาหลั ก สู ตรสมรรถนะ จ านวน ๕ สาขางานคื อ ในสาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานกราฟิ ก สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีกในระบบการศึกษา
ทวิภาคี และจัดการใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่วิทยาลัยทาการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอน คือ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งมี การพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับสถานประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีความร่ วมมือประสานกับสถานประกอบการและได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง

๓. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ ู กำรปฏิบัติ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการกากับดูแลกาหนดให้ครู ผสู ้ อนทั้ง ๘๙ คนมีการวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายจัดทาแผนการสอนที่มีการบูรณาการคุ ณธรรมจริ ยธรรมค่านิ ยมคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงสอดแทรกในทุกแผนการสอนตลอดจนการกาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ สู่การ
ปฏิบตั ิและกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการสอนที่ทนั สมัยใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนและกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยรู ปแบบและวิธีการหลากหลาย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด ๘๙ คน มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิครบถ้วน
ถู กต้อง เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพของนักเรี ยนนักศึกษาเป็ น
ที่ยอมรับของสถานประกอบการ หน่วยงาน
๔. กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ส่ ู กำรปฏิบัติที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญและนำไปใช้ ในกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการกากับดูแลกาหนดให้ครู ผสู ้ อนทั้ง ๘๙ คนมีการวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายจัดทาแผนการสอนที่มีก ารบูรณาการคุ ณธรรมจริ ยธรรมค่านิ ยมคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงสอดแทรกในทุกแผนการสอนตลอดจนการกาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ สู่การ
ปฏิบตั ิและกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการสอนที่ทนั สมัยใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนและกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยรู ปแบบและวิธีการหลากหลาย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด ๘๙ คน มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิครบถ้วน
ถู กต้อง เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพของนักเรี ยนนักศึกษาเป็ น
ที่ยอมรับของสถานประกอบการ หน่วยงาน สรุ ปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
๒) ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
๑. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิ ง ปริ ม าณ จ านวนครู ผูส้ อนทั้ง สิ้ น ๘๙ คนที่ มี คุ ณ วุฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิช าที่ ส อนจ านวน
ครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่
จัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้
ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาคุ ณภาพจัดการ
เรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้

-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่ งเรี ยนรู ้ ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒ นา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู้ อนร้อยละ ๑๐๐ ของครู ท้ งั หมด ๘๙ คนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ
๒. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
-เชิงปริ มาณ จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีการจัดทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
๘๙ คนที่มีขอ้ มูลสารสนเทศเอกสารประจาชั้นเรี ยนรายวิชาที่สอนเป็ นปั จจุบนั ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙
คนที่ จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่ หลากหลายจัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ,จานวน
ครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิธีการเสริ มแรงให้ผเู้ รี ยนมีความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ดูแลช่วยเหลื อผูเ้ รี ยนรายบุคคลด้านการเรี ยนและ
แก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
-เชิ งคุ ณภาพ ร้ อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีการจัดทาข้อมูล ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล,
จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ มีขอ้ มูลสารสนเทศเอกสารประจาชั้นเรี ยนรายวิชาที่ สอนเป็ นปั จจุ บ ัน ,
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่
เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิธีการ
เสริ มแรงให้ผูเ้ รี ยนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ดูแลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน
รายบุ ค คลด้า นการเรี ย นและแก้ปั ญหาการจัดการเรี ย นรู ้ ตลอดจนพฤติ กรรมของผูเ้ รี ย นในชั้นเรี ยนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู้ อนร้อยละ ๑๐๐ ของครู ท้ งั หมด ๘๙ คนที่มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ
๓. กำรเข้ ำถึงระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้ นเรี ยน
-เชิ งปริ มาณ จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความชานาญทางวิชาชี พที่ทนั สมัยใช้สื่อจัดการเรี ยนการ
สอนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทุกคน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความชานาญทางวิชาชี พที่ทนั สมัยใช้สื่อ

จัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทุกคน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการจัดการให้ครู ผสู้ อนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งใน
การจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๓) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
๑. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและเข้าร่ วมการพัฒนา
วิชาชี พทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี การศึกษา,จานวน
ครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี และในปี การศึกษา ๒๕๖๑
ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ ยจานวน ๓๒ ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุ มทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จัดบรรยากาศที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชี พมาใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอน,จ านวนครู ผูส้ อนทั้ง สิ้ น ๘๙ คนที่ ใ ช้สื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึ ก ษาและผลงาน
สร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มี
สื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชี พได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่งขันทักษะวิชาชีพ
กลุ่มภาคใต้ครั้งที่ ๓๓ ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและ
เข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชี พทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี และในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน ๓๒ ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุ ม
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการ
สอนที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
๘๙ คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชี พได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่ง ขัน
ทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคใต้ครั้งที่ ๓๓ ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผูส้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี พเป็ นที่ยอมรับและมีประกาศ
เกียรติคุณรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

๒. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่ วม
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้นกระบวนการแบบมี ส่ ว นร่ ว มและ
กระบวนการ PDCA โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถาน
ประกอบการ หน่ วยงาน ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นเสนอแนะโดยมี จานวนครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
เจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน ๑๓๙ คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน ๖๕ คนตัวแทนสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน ๑๐๐ แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ,การจัดทาแผนพัฒนาของวิทยาลัย ,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน ๑๑ คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบมุ่งเน้น
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ
miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึ กษาและผูป้ กครอง บุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง
สามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลา
-เชิ ง คุ ณภาพ ร้ อยละ ๑๐๐ ของจานวนบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้องของวิท ยาลัย ทุ ก ภาคส่ วนที่ วิท ยาลัยส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน ๑๓๙
คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน ๖๕ คนตัวแทนสถานประกอบการหน่ วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน
๑๐๐ แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทา
แผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน ๑๑
คนร่ วมการบริ หารจัดการศึ ก ษาวิท ยาลัย อย่า งเป็ นระบบมุ่ ง เน้นการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมและการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอก
วิ ท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถเข้า ใช้บ ริ ก ารระบบได้
ตลอดเวลา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนและมีการ
ใช้น วัต กรรมเทคโนโลยีร ะบบการบริ ห ารจัด การ management และระบบ miss-school ทั้ง ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา
๓. กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้ อมูลสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
-เชิงปริ มาณ ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และ
ระบบ miss-school ทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง บุ ค คลภายนอกที่
เกี่ ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน ๑๑ ประเภท ได้แก่
ข้อ มู ล ระบบบริ ห ารงานวิท ยาลัย ,ข้อ มู ล ระบบงานวิช าการ,ข้อ มูล ระบบงานทะเบี ย น,ข้อ มู ล ระบบงาน
ปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงานกิ จกรรม,

ข้อมู ล ระบบงานการเงิ น ,ข้อมู ล ระบบงานห้องสมุ ด ,ข้อมูลระบบงานบริ ก ารการศึ ก ษา,ข้อมูล ระบบงาน
กองทุน ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่พฒั นาขึ้นใช้กบั การบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการนามาใช้บริ หาร
จัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องทุก
ภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจากการ
ใช้ง านของผูใ้ ช้บ ริ ก ารน าไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ใ นการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน ๑๑
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิ จกรรม,ข้อมู ล ระบบงานการเงิ น ,ข้อมู ล ระบบงานห้อ งสมุ ด ,ข้อมูล ระบบงานบริ ก ารการศึ ก ษา,ข้อ มู ล
ระบบงานกองทุ น ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่ พฒั นาขึ้ นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุ มในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บ ริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ทั น ส มั ย เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก ปี
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างเป็ นระบบและทันสมัยเป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษาผูป้ กครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ใช้บริ การระบบ
๔. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยร่ วมกับซี พีออลล์ในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิ จค้าปลี ก ในปี การศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการจัดการ
อาชี วศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาจึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ ึนประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนและวิทยาลัยได้ดาเนิ นแล้ว ๓ ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้น
ที่ ๓ ขั้นจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในการจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิ
ภาคีที่ดาเนินการ ๓ ขั้นตอน ระดับคุณภาพ ดี
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบทวิภาคีร่วมกับซี พีออลล์ ในสาขาวิชาธุ รกิจค้าปลีก
๕. กำรระดมทรัพยำกรเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมีการระดมทรัพยากร
ประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการร่ วมมือประสานรับ
นักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถานประกอบการอีก ๒๐
แห่ งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการด้าน
วิชาชี พตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ นจานวน ๘ แห่ ง
ภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาของวิทยาลัย และมี เครื อข่ายความร่ วมมื อกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่จดั
อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัดพัฒนาครู ฝึก
ประสบการณ์ ในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญในาขางานสาขา
วิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตามสาขา
วิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับ ปวช.และปวส.ที่ ไ ด้รับ การพัฒนาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิ ท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรัพยากรประสานหน่ วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการ
ร่ วมมือประสานรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารั บการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก ๒๐ แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน ๘ แห่ งภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ของสาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิและ

ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิ ท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิม่ ขึ้นโดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
๖. อำคำรสถำนที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติกำร โรงฝึ กงำนหรืองำนฟำร์ ม
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ ห้องประกอบการ และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนอย่า งเพี ย งพอและทั่ว ถึ ง อาทิ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางการตลาดจานวน
๒ ห้อง,ห้องปฏิ บ ตั ิการทางสาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ ก จานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิ บตั ิก ารทางสาขาการ
ท่องเที่ยวจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงานจานวน ๔ ห้อง
,ห้องปฏิบตั ิการบัญชีจานวน ๒ ห้อง,ห้องโสตทัศณูปกรณ์จานวน ๑ ห้อง,ห้องสมุดจานวน ๑ ห้อง,ห้องเรี ยน
จานวน ๘๘ ห้อง,สนามบาส สนามวอลเลย์สนามบอลและลานพักผ่อนจานวน ๔ แห่ ง,โรงอาหารจานวน ๒
แห่ งและมีการพัฒนาดูแลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ยนห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการตามแผนการปฏิบตั ิงานการ
ซ่ อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการจัดระเบียบการรักษา
ความปลอดภัยการตรวจอาคารและติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน ๕ อาคารมีการประเมินผล
การใช้บริ การอาคารสถานที่ เครื่ องอานวยความสะดวกจากบุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา อย่างต่อเนื่ องเพื่ อ
นามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
-เชิ ง คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของระบบการจัด การด้า นอาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ห้ อ ง
ประกอบการ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้ อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึ ง อาทิ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
การตลาดจานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก จานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการ
ทางสาขาการท่องเที่ยวจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงาน
จานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการบัญชีจานวน ๒ ห้อง,ห้องโสตทัศณูปกรณ์จานวน ๑ ห้อง,ห้องสมุดจานวน ๑
ห้อง,ห้องเรี ยนจานวน ๘๘ ห้อง,สนามบาส สนามวอลเลย์สนามบอลและลานพักผ่อนจานวน ๔ แห่ ง,โรง
อาหารจานวน ๒ แห่ ง และมี ก ารพัฒนาดู แลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ย นห้ องเรี ย นห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารตาม
แผนการปฏิบตั ิงานการซ่ อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการ
จัดระเบี ยบการรั กษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติ ดตั้ง กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน ๕
อาคารมี ก ารประเมิ น ผลการใช้บ ริ ก ารอาคารสถานที่ เครื่ องอ านวยความสะดวกจากบุ คลากร นัก เรี ย น

นั ก ศึ ก ษา อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ น ามาพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการมารับบริ การ
๗. ระบบสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการด้านสาธารณู ปโภคพื้้ นฐานที่จาเป็ นสาหรับการเอื้อต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน มีระบบไฟฟ้ าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ในระบบส่ งกาลัง,ระบบควบคุม,ระบบไฟฟ้ า
ภายในอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ,สภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ าอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานมีความ
ปลอดภัย และมีระบบป้ องกันภัย,ถังดับเพลิง,การบันทึกตรวจซ่ อมบารุ งตามแผนงานปฏิทินการรักษาความ
ปลอดภัย ,ระบบประปา,น้ า บาดาล ,น้ า ดื่ ม สะอาดเพี ย งพอต่ อความต้องการ,มี ถ นน ช่ องทางเดิ นภายใน
วิทยาลัยระหว่างอาคารอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัยมัน่ คงแข็งแรง,มีระบบคมนาคมสะดวกระหว่างชุ มชน
และวิทยาลัย,มีการกาจัดขยะที่สะอาดถูกสุ ขอนามัยและมีระบบระบายน้ าสะอาดไม่กกั ขังเน่าเหม็น,มีระบบ
การสื่ อสารภายในด้วยโทรศัพท์ภายในหลายคู่สายและระบบWifi ภายใน,ระบบสายเครื อข่าย Lanภายใน
และระบบอินเตอร์ เน็ตติดต่อสื่ อสารภายนอก,โทรสารโทรศัพท์ติดต่อภายนอก,มีระบบรักษาความปลอดภัย
จากบุคลากรเวรรักษาความปลอดภัยตามจุดตามรอบเวลาทุกวันและ รปภ.รักษาความปลอดภัยรอบเช้าและ
รอบค่า,กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารทั้ง ๕ อาคาร
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของระบบการบริ หารจัดการด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการเอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน มีระบบไฟฟ้ าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ในระบบส่ งกาลัง,ระบบควบคุม,ระบบ
ไฟฟ้ าภายในอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ,สภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ าอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานมี
ความปลอดภัย และมีระบบป้ องกันภัย,ถังดับเพลิง,การบันทึกตรวจซ่ อมบารุ งตามแผนงานปฏิทินการรักษา
ความปลอดภัย,ระบบประปา,น้ าบาดาล ,น้ าดื่มสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ,มีถนน ช่องทางเดินภายใน
วิทยาลัยระหว่างอาคารอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัยมัน่ คงแข็งแรง,มีระบบคมนาคมสะดวกระหว่างชุ มชน
และวิทยาลัย,มีการกาจัดขยะที่สะอาดถูกสุ ขอนามัยและมีระบบระบายน้ าสะอาดไม่กกั ขังเน่าเหม็น,มีระบบ
การสื่ อสารภายในด้วยโทรศัพท์ภายในหลายคู่สายและระบบ Wifi ภายใน,ระบบสายเครื อข่าย Lan ภายใน
และระบบอินเตอร์ เน็ตติดต่อสื่ อสารภายนอก,โทรสารโทรศัพท์ติดต่อภายนอก,มีระบบรักษาความปลอดภัย
จากบุคลากรเวรรักษาความปลอดภัยตามจุดตามรอบเวลาทุกวันและ รปภ.รักษาความปลอดภัยรอบเช้าและ
รอบค่า,กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารทั้ง ๕ อาคาร ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อ น วิ ท ยาลัย มี ร ะบบบริ หารจัด การด้ า นระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานเป็ นที่ ย อมรั บ และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การกับนักเรี ยนนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

๘. แหล่ งเรียนรู้ และศูนย์ วิทยบริกำร
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อให้มีความพร้อมและ
เพียงพอสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจใช้บริ การค้นคว้าส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตาม
สาขาวิชาชี พและมีกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีจานวนหนังสื อเพียงพอต่อจานวน
นัก เรี ย นตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนดมี ระบบสื บ ค้น ด้วยตนเองและระบบห้ องสมุ ดของวิท ยาลัย มี จ ัด
กิ จกรรมงานสร้ างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนนักศึ กษาผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุ ดแหล่ งเรี ย นรู ้ รางวัลต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดบรรยากาศกระตุ ้นให้รัก การอ่า นและน่ าสนใจในการมารั บบริ ก ารและจากสถิ ติร้ อยละ
๘๐.๑๙ ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจากจานวนนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตลอดจนห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาชี พทั้งสิ้ น ๑๐ สาขาวิชาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสื่ออุปกรณ์แหล่งเรี ยนรู ้ครบ
ทุกสาขาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการกิ จกรรมการพัฒนาห้องสมุ ดแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้มี ความ
พร้อมและเพียงพอสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจใช้บริ การค้นคว้าส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตามสาขาวิชาชี พและมีกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีจานวนหนังสื อเพียงพอ
ต่อจานวนนักเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดมีระบบสื บค้นด้วยตนเองและระบบห้องสมุดของวิทยาลัยมี
จัดกิจกรรมงานสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้ รางวัลต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดบรรยากาศกระตุ ้นให้รัก การอ่า นและน่ าสนใจในการมารั บบริ ก ารและจากสถิ ติร้ อยละ
๘๐.๑๙ ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจากจานวนนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตลอดจนห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาชี พทั้งสิ้ น ๑๐ สาขาวิชาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสื่ออุปกรณ์แหล่งเรี ยนรู ้ครบ
ทุกสาขาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและเป็ นที่ยอมรั บ
ของผูใ้ ช้บริ การในประสิ ทธิภาพและคุณภาพในการให้บริ การ
๙. ระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพือ่ กำรใช้ งำนด้ ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย มี ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตความเร็ วสู ง ส าหรั บ บริ หารจัดการระบบสารสนเทศให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา
บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยและ
หน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและดึงข้อมูลใช้งาน มีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งครอบคลุมทุกพื้นที่
ในวิท ยาลัย เพื่ อสะดวกในการใช้ง านและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเชื่ อมโยงการบริ ห ารจัดการทั้ง ภายใน
วิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของประสิ ทธิ ภาพในระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สาหรับบริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก

วิทยาลัยและหน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การ
เข้า ถึ ง ข้อมู ล ระบบความปลอดภัย ในการจัดเก็ บ และดึ ง ข้อมู ล ใช้ง าน มี ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ ว สู ง
ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ ในวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการใช้งานและมี ประสิ ทธิ ภาพในการเชื่ อมโยงการบริ หาร
จัดการทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ
ครอบคลุมภายนอกวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
๑๐. กำรเข้ ำถึงระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้ นเรี ยน
-เชิงปริ มาณ จานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๘๘ ห้องมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อ
การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
-เชิ ง คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของจ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ รวมทั้ง สิ้ น ๘๘ ห้ อ งมี ร ะบบ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนทุกห้องเรี ยน
ทุกห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ เป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษา ครู ผสู ้ อน สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๔) ด้ ำนกำรนำนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ
๑. กำรจัดกำรอำชี วศึกษำสู่ ระบบทวิภำคี
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยร่ วมกับซี พีออลล์ในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิ จค้าปลี ก ในปี การศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการจัดการ
อาชี วศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาจึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ ึนประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนและวิทยาลัยได้ดาเนิ นแล้ว ๓ ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้น
ที่ ๓ ขั้นจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในการจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิ
ภาคีที่ดาเนินการ ๓ ขั้นตอน ระดับคุณภาพ ดี
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบทวิภาคีร่วมกับซี พีออลล์ ในสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
๒. กำรระดมทรัพยำกรเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมีการระดมทรัพยากร
ประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการร่ วมมือประสานรับ
นักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถานประกอบการอีก ๒๐
แห่ งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการด้าน
วิชาชี พตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ นจานวน ๘ แห่ ง

ภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาของวิทยาลัย และมี เครื อข่ายความร่ วมมื อกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่จดั
อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัดพัฒนาครู ฝึก
ประสบการณ์ ในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญในาขางานสาขา
วิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตามสาขา
วิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับ ปวช.และปวส.ที่ ไ ด้รับ การพัฒนาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิ ท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรั พยากรประสานหน่ วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการ
ร่ วมมือประสานรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารั บการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก ๒๐ แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน ๘ แห่ งภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ของสาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิ ท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นโดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน

๓. กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเข้าร่ วม
กิ จกรรมดัง กล่ า วทั้ง หมด จานวน ๒,๐๖๕ คนจากจานวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมด ๒,๑๘๕ คน(ยอด ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑)
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ จากจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็ นคุ ณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๔. ระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพือ่ กำรใช้ งำนด้ ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย มี ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตความเร็ วสู ง ส าหรั บ บริ หารจัดการระบบสารสนเทศให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา
บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยและ
หน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและดึงข้อมูลใช้งาน มีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งครอบคลุมทุกพื้นที่
ในวิท ยาลัย เพื่ อสะดวกในการใช้ง านและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเชื่ อมโยงการบริ ห ารจัดการทั้ง ภายใน
วิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของประสิ ทธิ ภาพในระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สาหรับบริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่องโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยและหน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การ
เข้า ถึ ง ข้อมู ล ระบบความปลอดภัย ในการจัดเก็ บ และดึ ง ข้อมู ล ใช้ง าน มี ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ ว สู ง
ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ ในวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการใช้งานและมีประสิ ทธิ ภาพในการเชื่ อมโยงการบริ หาร
จัดการทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ
ครอบคลุมภายนอกวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย

๕. กำรเข้ ำถึงระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้ นเรียน
-เชิงปริ มาณ จานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๘๘ ห้องมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อ
การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
-เชิ ง คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของจ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ รวมทั้ง สิ้ น ๘๘ ห้ อ งมี ร ะบบ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนทุกห้องเรี ยน
ทุกห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ เป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษา ครู ผสู ้ อน สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๕) ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
๑.ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการกากับติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาชีพสารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและร่ วมกับสถานประกอบการในการประสานสอบถามความต้องการและร่ วมพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานโดยในปี การศึกษา ๒๕๖๑มีการ
พัฒ นาหลั ก สู ตรสมรรถนะ จ านวน ๕ สาขางานคื อ ในสาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานกราฟิ ก สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีกในระบบการศึกษา
ทวิภาคี และจัดการใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่วิทยาลัยทาการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอน คือ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งมี การพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับสถานประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีความร่ วมมือประสานกับสถานประกอบการและได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๖) ระดับคุณภำพในกำรฝึ กงำน
๑.ระดับคุณภำพในกำรฝึ กงำน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยจัดให้นกั เรี ยนนักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึ กงาน)ซึ่ งมีสถานประกอบการ
จานวน ๒๖๓ แห่ งและจานวนนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ ๓ และจานวนนักศึกษา
ระดับ ชั้นประกาศนี ย บัตรวิช าชี พชั้นสู ง (ปวส.)ชั้นปี ที่ ๒ รวมจานวนทั้ง สิ้ น ๘๒๔ คน ของปี การศึกษา
๒๕๖๑ โดยมีสัดส่ วนของความร่ วมมือจากสถานประกอบการหน่วยงาน ๑ แห่ ง ต่อผูเ้ รี ยน ๔ คน(สัดส่ วน
สถานประกอบการ ๑ แห่ งต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน ๔๐ คน) เมื่อเทียบสัดส่ วนแล้วได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
และสถานประกอบการอย่างมีประสิ ทธิภาพสู ง

-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนสถานประกอบการและสัดส่ วนผูเ้ รี ยน มีความเหมาะสมสู งมากไม่
หนาแน่นแออัดในแต่ละสถานที่ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่ วยงานและสถานประกอบการในการอนุ เคราะห์ตอบรับการ
ฝึ กงานของผูเ้ รี ยน สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๗) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกร
๑.ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกร
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการบริ หารจัดการด้านบุคลากรทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๐๗ คน
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิช าชี พ จากหน่ วยงานหรื อองค์ก รภายนอก จานวน ๕๐ คน(ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ ๕ ของจานวนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด)
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๔๗ ของจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
(ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด) ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรั บจากหน่ วยงานภายนอกและมอบ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๘) ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
๑.ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
-เชิ ง ปริ ม าณ จานวนครู ผูส้ อนทั้ง สิ้ น ๘๙ คนที่ มี คุณวุฒิทางการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิชาที่ ส อน,จ านวน
ครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่
จัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้
ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาคุ ณภาพจัดการ
เรี ยนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่ งเรี ยนรู ้ ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒ นา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู้ อนร้อยละ ๑๐๐ ของครู ท้ งั หมด ๘๙ คนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม

๙) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนอำคำรสถำนที่ ด้ ำนครุ ภัณฑ์ และด้ ำนฐำนข้ อมูลสำรสนเทศ
๑.ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
***ด้ ำนสำรสนเทศ
-เชิงปริ มาณ ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และ
ระบบ miss-school ทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง บุ คคลภายนอกที่
เกี่ ย วข้องสามารถเข้าใช้บริ ก ารระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลาโดยมี ข ้อมู ลพื้ นฐานที่ จาเป็ นจานวน ๑๑
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุ คลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิ จกรรม,ข้อมู ล ระบบงานการเงิ น ,ข้อมู ล ระบบงานห้อ งสมุ ด ,ข้อมูล ระบบงานบริ ก ารการศึ ก ษา,ข้อ มู ล
ระบบงานกองทุ น ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่ พฒั นาขึ้ นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุ มในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บ ริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน ๑๑
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิ จกรรม,ข้อมู ล ระบบงานการเงิ น ,ข้อมู ล ระบบงานห้อ งสมุ ด ,ข้อมูล ระบบงานบริ ก ารการศึ ก ษา,ข้อ มู ล
ระบบงานกองทุ น ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่ พฒั นาขึ้ นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุ มในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บ ริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึ ก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลทันสมัย เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ องเป็ นประจาทุ ก ปี ระดับ คุ ณ ภาพ
ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างเป็ นระบบและทันสมัยเป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษาผูป้ กครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ใช้บริ การระบบ

***อำคำรสถำนที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติกำร โรงฝึ กงำนหรืองำนฟำร์ ม
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ ห้องประกอบการ และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนอย่า งเพี ย งพอและทั่ว ถึ ง อาทิ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางการตลาดจานวน
๒ ห้อง,ห้องปฏิ บ ตั ิการทางสาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ ก จานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิ บตั ิก ารทางสาขาการ
ท่ อ งเที่ ย วจ านวน ๔ ห้ อ ง,ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารสารสนเทศจ านวน ๒ ห้ อ ง,ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารส านั ก งาน
จานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการบัญชีจานวน ๒ ห้อง,ห้องโสตทัศณูปกรณ์จานวน ๑ ห้อง,ห้องสมุดจานวน ๑
ห้อง,ห้องเรี ยนจานวน ๘๘ ห้อง,สนามบาส สนามวอลเลย์สนามบอลและลานพักผ่อนจานวน ๔ แห่ ง,โรง
อาหารจานวน ๒ แห่ ง และมี ก ารพัฒนาดู แลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ย นห้ องเรี ย นห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารตาม
แผนการปฏิบตั ิงานการซ่ อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการ
จัดระเบียบการรั กษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติ ดตั้ง กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน ๕
อาคารมี ก ารประเมิ น ผลการใช้บ ริ ก ารอาคารสถานที่ เครื่ องอ านวยความสะดวกจากบุ คลากร นัก เรี ย น
นักศึกษา อย่างต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
-เชิ ง คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของระบบการจัด การด้า นอาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ห้ อ ง
ประกอบการ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้ อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึ ง อาทิ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
การตลาดจานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก จานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการ
ทางสาขาการท่องเที่ยวจานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน ๒ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงาน
จานวน ๔ ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการบัญชีจานวน ๒ ห้อง,ห้องโสตทัศณูปกรณ์จานวน ๑ ห้อง,ห้องสมุดจานวน ๑
ห้อง,ห้องเรี ยนจานวน ๘๘ ห้อง,สนามบาส สนามวอลเลย์สนามบอลและลานพักผ่อนจานวน ๔ แห่ ง,โรง
อาหารจานวน ๒ แห่ ง และมี ก ารพัฒนาดู แลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ย นห้ องเรี ย นห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารตาม
แผนการปฏิบตั ิงานการซ่ อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการ
จัดระเบี ยบการรั กษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติ ดตั้ง กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน ๕
อาคารมี ก ารประเมิ น ผลการใช้บ ริ ก ารอาคารสถานที่ เครื่ องอ านวยความสะดวกจากบุ คลากร นัก เรี ย น
นักศึกษา อย่างต่อเนื่ องเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการมารับบริ การ
***แหล่ งเรียนรู้ และศูนย์ วิทยบริกำร
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อให้มีความพร้อมและ
เพียงพอสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจใช้บริ การค้นคว้าส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตาม
สาขาวิชาชี พและมีกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีจานวนหนังสื อเพียงพอต่อจานวน

นัก เรี ย นตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนดมี ระบบสื บ ค้น ด้วยตนเองและระบบห้ องสมุ ดของวิท ยาลัย มี จ ัด
กิ จกรรมงานสร้ างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนนักศึ กษาผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุ ดแหล่ งเรี ยนรู ้ รางวัลต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดบรรยากาศกระตุ ้นให้รัก การอ่า นและน่ าสนใจในการมารั บบริ ก ารและจากสถิ ติร้ อยละ
๘๐.๑๙ ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจากจานวนนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตลอดจนห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาชี พทั้งสิ้ น ๑๐ สาขาวิชาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสื่ออุปกรณ์แหล่งเรี ยนรู ้ครบ
ทุกสาขาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการกิ จกรรมการพัฒนาห้องสมุ ดแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้มี ความ
พร้อมและเพียงพอสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจใช้บริ การค้นคว้าส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตามสาขาวิชาชี พและมีกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีจานวนหนังสื อเพียงพอ
ต่อจานวนนักเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดมีระบบสื บค้นด้วยตนเองและระบบห้องสมุดของวิทยาลัยมี
จัดกิจกรรมงานสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้ รางวัลต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดบรรยากาศกระตุ ้นให้รัก การอ่า นและน่ าสนใจในการมารั บบริ ก ารและจากสถิ ติร้ อยละ
๘๐.๑๙ ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจากจานวนนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตลอดจนห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาชี พทั้งสิ้ น ๑๐ สาขาวิชาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสื่ออุปกรณ์แหล่งเรี ยนรู ้ครบ
ทุกสาขาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและเป็ นที่ยอมรั บ
ของผูใ้ ช้บริ การในประสิ ทธิภาพและคุณภาพในการให้บริ การ สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๑๐) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
๑.ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิ จกรรมต่าง ๆ โดยในปี การศึกษา ๒๕๖๑ จัดสรรงบประมาณงบดาเนิ นการ ๑๖,๕๗๘,๑๗๙.๐๐ บาทและ
ประมาณการจัดสรรรายจ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอน ๓,๘๑๒,๙๗๙.๗๙ บาท ,ด้าน
รายจ่ า ยส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ผู ้ เ รี ยนใช้ ใ นการบริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ ท าประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
๒๔๘,๖๗๒.๐๐ บาท,จัดสรรรายจ่ ายส าหรั บการประกวด จัดทาสิ่ งประดิ ษ ฐ์ง านสร้ า งสรรค์ข องผูเ้ รี ย น
๙๙๔,๖๙๐.๓๘ บาท,จัด สรรรายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ผู ้เ รี ย นจัด กิ จ กรรมด้า นรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการดารง
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๙๘๙,๓๘๐.๗๖ บาท
-เชิ ง คุ ณ ภาพ วิ ท ยาลัย มี แ ผนปฏิ บ ัติ ง านประจ าปี มี ก ารจัด สรรงบประมาณเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยในปี การศึกษา ๒๕๖๑ จัดสรรงบประมาณงบดาเนินการ ๑๖,๕๗๘,๑๗๙.๐๐
บาทและประมาณการจัดสรรรายจ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอน ๓,๘๑๒,๙๗๙.๗๙
บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๒๓.๐๐ ของงบดาเนิ นการ ,ด้านรายจ่า ยส่ ง เสริ มสนับสนุ นผูเ้ รี ยนใช้ใ นการบริ ก าร
วิชาการและวิชาชี พทาประโยชน์ต่อชุ มชน ๒๔๘,๖๗๒.๐๐ บาท คิดเป็ นร้อยละ ๑.๕๐ ของงบดาเนิ นการ,

จัดสรรรายจ่ายสาหรับการประกวด จัดทาสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ๙๙๔,๖๙๐.๓๘ บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ ๖.๐๐ ของงบดาเนิ นการ,จัดสรรรายจ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุ นผูเ้ รี ยนจัดกิ จกรรมด้านรั ก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์ ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม การกี ฬ าและ
นันทนาการดารงตนตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง ๑,๙๘๙,๓๘๐.๗๖ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๑๒.๐๐ ของ
งบดาเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีแผนงานการบริ หารจัด การด้านการเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ๒๕๖๑
สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๑๑) ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
***ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
๑. กำรจัดกำรอำชี วศึกษำสู่ ระบบทวิภำคี
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยร่ วมกับซี พีออลล์ในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิ จค้าปลี ก ในปี การศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการจัดการ
อาชี วศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาจึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ ึนประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนและวิทยาลัยได้ดาเนิ นแล้ว ๓ ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้น
ที่ ๓ ขั้นจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในการจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิ
ภาคีที่ดาเนินการ ๓ ขั้นตอน ระดับคุณภาพ ดี
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบทวิภาคีร่วมกับซี พีออลล์ ในสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
๒. กำรระดมทรัพยำกรเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมีการระดมทรัพยากร
ประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการร่ วมมือประสานรับ
นักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถานประกอบการอีก ๒๐
แห่ งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการด้าน
วิชาชี พตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ นจานวน ๘ แห่ ง
ภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาของวิทยาลัย และมี เครื อข่ายความร่ วมมื อกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่จดั
อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัดพัฒนาครู ฝึก
ประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในาขางานสาขาวิชาชีพ
มาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชี พ
ของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของสาขางาน

ทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ภายนอก วิทยาลัยระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในการรับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บุคคลภายนอกเป็ น
จานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการแผนงานกิจกรรมที่
ร่ วมกับเครื อข่ ายในการระดมทรั พยากรจากภายนอกเพื่ อบริ หารจัดการศึ ก ษาอย่างเป็ นระบบและนามา
ปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรั พยากรประสานหน่ วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการ
ร่ วมมือประสานรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารั บการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก ๒๐ แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน ๘ แห่ งภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญในาขา
งานสาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการ
ตามสาขาวิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ
๑๐๐ ของสาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก วิทยาลัยระดมทรั พยากรด้านงบประมาณในการรั บทุนการศึ กษาจากหน่ วยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นโดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
๓. กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเข้าร่ วม
กิ จกรรมดัง กล่ า วทั้ง หมด จานวน ๒,๐๖๕ คนจากจานวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมด ๒,๑๘๕ คน(ยอด ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑)
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ จากจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็ นคุ ณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๔. ระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพือ่ กำรใช้ งำนด้ ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย มี ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตความเร็ วสู ง ส าหรั บ บริ หารจัดการระบบสารสนเทศให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา
บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยและ
หน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและดึงข้อมูลใช้งาน มีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งครอบคลุมทุกพื้นที่
ในวิท ยาลัย เพื่ อสะดวกในการใช้ง านและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเชื่ อมโยงการบริ ห ารจัดการทั้ง ภายใน
วิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของประสิ ทธิ ภาพในระบบอินเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง สาหรับบริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยและหน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การ
เข้า ถึ ง ข้อมู ล ระบบความปลอดภัย ในการจัดเก็ บ และดึ ง ข้อมู ล ใช้ง าน มี ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ ว สู ง
ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ ในวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการใช้งานและมี ประสิ ทธิ ภาพในการเชื่ อมโยงการบริ หาร
จัดการทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ
ครอบคลุมภายนอกวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
๕. กำรเข้ ำถึงระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู งเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้ นเรียน
-เชิงปริ มาณ จานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๘๘ ห้องมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อ
การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
-เชิ ง คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของจ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ รวมทั้ง สิ้ น ๘๘ ห้ อ งมี ร ะบบ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนทุกห้องเรี ยน
ทุกห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ เป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษา ครู ผสู้ อน สรุ ปคุณภาพในระดับ

๑๒) ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
***ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
๑. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่ วม
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้นกระบวนการแบบมี ส่ ว นร่ ว มและ
กระบวนการ PDCA โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถาน
ประกอบการ หน่ วยงาน ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นเสนอแนะโดยมี จานวนครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
เจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน ๑๓๙ คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน ๖๕ คนตัวแทนสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน ๑๐๐ แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ,การจัดทาแผนพัฒนาของวิทยาลัย ,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน ๑๑ คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบมุ่งเน้น
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ
miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึ กษาและผูป้ กครอง บุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง
สามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลา
-เชิ ง คุ ณภาพ ร้ อยละ ๑๐๐ ของจานวนบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้องของวิท ยาลัย ทุ ก ภาคส่ วนที่ วิท ยาลัยส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน ๑๓๙
คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน ๖๕ คนตัวแทนสถานประกอบการหน่ วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน
๑๐๐ แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทา
แผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน ๑๑
คนร่ วมการบริ หารจัดการศึ ก ษาวิท ยาลัย อย่า งเป็ นระบบมุ่ ง เน้นการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมและการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอก
วิท ยาลัย นัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถเข้า ใช้บ ริ ก ารระบบได้
ตลอดเวลา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนและมีการ
ใช้น วัต กรรมเทคโนโลยีร ะบบการบริ ห ารจัด การ management และระบบ miss-school ทั้ง ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๔.๒.๒ จุดเด่ น
๑.วิทยาลัยมุ่งมัน่ สรรหาครู ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพและมีความรู ้ความสามารถที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่
สอนมีสัดส่ วนครู เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒.วิทยาลัยส่ งเสริ มกาหนดให้ครู ใช้หลักสู ตรสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีความ
ช านาญทัก ษะและประยุก ต์ใ ช้ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามสาขาวิ ช าชี พ ติ ด ตามก ากับ ดู แ ลผูเ้ รี ย น
รายบุคคลเพื่อพัฒนาให้มีทกั ษะชีวติ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพ
๓.วิทยาลัยสร้างความร่ วมมือภาคีเครื อข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิทยากร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
๔.วิทยาลัยมีความสาเร็ จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการศึกษามุ่ง
สู่ ระบบทวิภาคี การสร้ างความร่ วมมื อบันทึกข้อตกลงกับหน่ วยงาน สถานประกอบการ ระดมทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยนครบถ้วนทุ กสาขาวิชาชี พ วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
ประกอบอาชี พอิสระ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน วิทยาลัยจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิ จกรรมขององค์การนักวิชาชี พในอนาคต
แห่ งประเทศไทย(อวท.) และมุ่งจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม จนได้รับประกาศเกียรติคุณ
รางวัล "สถานศึกษาอาชี วศึกษาประชาธิ ปไตยต้นแบบภาคเอกชน" จากคณะกรรมการโครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
๔.๒.๓ จุดทีค่ วรพัฒนำ
๑.ควรพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชาชีพตามที่ภาคปกติเปิ ดสอน
๒.ควรให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพได้รับการอบรมศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพ
๓.ควรให้ครู มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
๔.ควรให้ครู กากับติดตามดู แลให้ผูเ้ รี ยนทุ กสาขาวิชาชี พ สร้ างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ ของ
สาขาวิชาชีพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อประกวดแข่งขัน
๔.๒.๔ ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยจัดให้ครู สาขาวิชาชี พทุกสาขาวิชาชี พศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเกิ ดความรู ้ ค วาม
เข้าใจในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
๒.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า ๒ครั้งต่อปี การศึกษา
๓.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
๔.วิทยาลัยกานหนด นโยบายให้ครู กากับติ ดตามให้ผูเ้ รี ย น สร้ างนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ ตรงตามสาขา
วิชาชีพและใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้

๔.๓ มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
๔.๓.๑ ผลสั มฤทธิ์
๑) ด้ ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
๑. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและเข้าร่ วมการพัฒนา
วิชาชี พทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี การศึกษา,จานวน
ครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี และในปี การศึ กษา ๒๕๖๑
ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ ยจานวน ๓๒ ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุ มทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จัดบรรยากาศที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชี พมาใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอน,จ านวนครู ผูส้ อนทั้ง สิ้ น ๘๙ คนที่ ใ ช้สื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึ ก ษาและผลงาน
สร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มี
สื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชี พได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่งขันทักษะวิชาชีพ
กลุ่มภาคใต้ครั้งที่ ๓๓ ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและ
เข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชี พทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่่อปี และในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน ๓๒ ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุ ม
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการ
สอนที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
๘๙ คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชี พได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่ง ขัน
ทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคใต้ครั้งที่ ๓๓ ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผูส้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี พเป็ นที่ยอมรับและมีประกาศ
เกียรติคุณรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
๒. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่ วม
-เชิ ง ปริ ม าณ วิท ยาลัย ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้นกระบวนการแบบมี ส่ ว นร่ ว มและ
กระบวนการ PDCA โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถาน
ประกอบการ หน่ วยงาน ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นเสนอแนะโดยมี จานวนครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา

เจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน ๑๓๙ คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน ๖๕ คนตัวแทนสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน ๑๐๐ แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ,การจัดทาแผนพัฒนาของวิทยาลัย ,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน ๑๑ คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบมุ่งเน้น
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ
miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึ กษาและผูป้ กครอง บุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง
สามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลา
-เชิ ง คุ ณภาพ ร้ อยละ ๑๐๐ ของจานวนบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้องของวิท ยาลัย ทุ ก ภาคส่ วนที่ วิท ยาลัยส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน ๑๓๙
คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน ๖๕ คนตัวแทนสถานประกอบการหน่ วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน
๑๐๐ แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทา
แผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน ๑๑
คนร่ วมการบริ หารจัดการศึ ก ษาวิท ยาลัย อย่า งเป็ นระบบมุ่ ง เน้นการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมและการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอก
วิ ท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถเข้า ใช้บ ริ ก ารระบบได้
ตลอดเวลา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนและมีการ
ใช้น วัต กรรมเทคโนโลยีร ะบบการบริ ห ารจัด การ management และระบบ miss-school ทั้ง ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา
๓. กำรบริหำรจัดกำรข้ อมูลสำรสนเทศเพือ่ กำรบริ หำรจัดกำรสถำนศึกษำ
-เชิงปริ มาณ ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และ
ระบบ miss-school ทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง บุ คคลภายนอกที่
เกี่ ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน ๑๑ ประเภท ได้แก่
ข้อ มู ล ระบบบริ ห ารงานวิท ยาลัย ,ข้อ มู ล ระบบงานวิช าการ,ข้อ มูล ระบบงานทะเบี ย น,ข้อ มู ล ระบบงาน
ปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงานกิ จกรรม,
ข้อมู ล ระบบงานการเงิ น ,ข้อมู ล ระบบงานห้องสมุ ด ,ข้อมูลระบบงานบริ ก ารการศึ ก ษา,ข้อมูล ระบบงาน
กองทุน ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่พฒั นาขึ้นใช้กบั การบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการนามาใช้บริ หาร
จัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องทุก
ภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจากการ

ใช้ง านของผูใ้ ช้บ ริ ก ารน าไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ใ นการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน ๑๑
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิ จกรรม,ข้อมู ล ระบบงานการเงิ น ,ข้อมู ล ระบบงานห้อ งสมุ ด ,ข้อมูล ระบบงานบริ ก ารการศึ ก ษา,ข้อ มู ล
ระบบงานกองทุ น ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่ พฒั นาขึ้ นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุ มในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บ ริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี ระดับคุ ณภาพ ยอด
เยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างเป็ นระบบและทันสมัยเป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษาผูป้ กครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ใช้บริ การระบบ
๔. กำรระดมทรัพยำกรเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมีการระดมทรัพยากร
ประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการร่ วมมือประสานรับ
นักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถานประกอบการอีก ๒๐
แห่ งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการด้าน
วิชาชี พตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ นจานวน ๘ แห่ ง
ภายในประเทศและอีก ๑๐ แห่งคือภายในประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่จดั
อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัดพัฒนาครู ฝึก
ประสบการณ์ ในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญในาขางานสาขา
วิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตามสาขา
วิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับ ปวช.และปวส.ที่ ไ ด้รับ การพัฒนาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษ าจากหน่ ว ยงาน

บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรั พยากรประสานหน่ วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการ
ร่ วมมือประสานรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารั บการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก ๒๐ แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน ๘ แห่ งภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ของสาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิ ท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นโดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
๕. กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเข้าร่ วม
กิ จกรรมดัง กล่ า วทั้ง หมด จานวน ๒,๐๖๕ คนจากจานวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมด ๒,๑๘๕ คน(ยอด ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑)
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ จากจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็ นคุ ณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๒) ด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ งำนวิจัย
๑. ผลงำนของผู้เรียนด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัด
กิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวนผลงานทั้งสิ้ น ๔๒๑
ผลงาน
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิทยาลัย จานวน ๔๒๑
ผลงานและคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ๔๒๑ ผลงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์จริ งใน
ระดับชุ มชน จังหวัด และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ จานวน ๑๐ ผลงาน จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อ น นั ก เรี ย นนัก ศึ ก ษาได้รั บ ประกาศเกี ย รติ บ ัต รรางวัล จากสมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิ ง ปริ ม าณ จานวนครู ผูส้ อนทั้ง สิ้ น ๘๙ คนที่ มี คุณวุฒิทางการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิชาที่ ส อน,จ านวน
ครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่
จัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้
ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาคุ ณภาพจัดการ
เรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
๘๙ คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง ,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่ งเรี ยนรู ้ ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผูส้ อนทั้งสิ้ น ๘๙ คนที่ ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒ นา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม

-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู้ อนร้ อยละ ๑๐๐ ของครู ท้ งั หมด ๘๙ คนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ สรุ ปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
๓) ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่ วมมือเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมีการระดมทรัพยากร
ประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการร่ วมมือประสานรับ
นักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถานประกอบการอีก ๒๐
แห่ งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการด้าน
วิชาชี พตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ นจานวน ๘ แห่ ง
ภายในประเทศและอีก ๑๐ แห่งคือภายในประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่จดั
อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัดพัฒนาครู ฝึก
ประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ย วชาญในสาขางานสาขา
วิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตามสาขา
วิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับ ปวช.และปวส.ที่ไ ด้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุ ณวุฒิ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก วิท ยาลัย ระดมทรั พ ยากรด้า นงบประมาณในการรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากห น่ ว ยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรั พยากรประสานหน่ วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน จานวน ๒๖๓ แห่ งในการ
ร่ วมมือประสานรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารั บการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก ๒๐ แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน ๘ แห่ งภายในประเทศและอีก ๑ แห่ งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชี พและซี พีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญในาขา
งานสาขาวิชาชี พมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการ
ตามสาขาวิชาชี พของระดับปวช.จานวน ๔ สาขางานและระดับ ปวส.จานวน ๖ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ
๑๐๐ ของสาขางานทั้งหมดจานวน ๑๐ สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก วิทยาลัยระดมทรั พยากรด้านงบประมาณในการรั บทุนการศึ กษาจากหน่ วยงาน

บุคคลภายนอกเป็ นจานวน ๕๕๐ ทุนตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๑ และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการ
แผนงานกิ จกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นโดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๔) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชี พหรือทำประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเข้าร่ วม
กิ จกรรมดัง กล่ า วทั้ง หมด จานวน ๒,๐๖๕ คนจากจานวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมด ๒,๑๘๕ คน(ยอด ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑)มีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยใช้แบบประเมิน ๕ ระดับและข้อมูลตอบ
กลับความพึงพอใจระดับ ๓.๕๑-๕.๐๐ จานวนร้อยละ ๘๕ ของจานวนผูต้ อบทั้งหมด
-เชิ งคุณภาพ ร้อยละ ๙๔.๕๑ จากจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็ นคุ ณค่าและร่ วมพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๕) ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้บริ หำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑.ระดับคุ ณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิ ษฐ์งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
-เชิ ง ปริ ม าณ วิ ท ยาลัย มี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ผูบ้ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จัด ท าโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั จากจานวนบุคลากรทั้งหมด ๑๐๗ คน มีผลงานจานวน ๕๐ คน และ
ได้รับรางวัลระดับชาติในการเข้าร่ วมแข่งขันประกวดผลงาน ๒๑ ผลงาน
-เชิ งคุ ณภาพ ร้ อยละ ๔๗ ของจานวนบุ ค ลากรทั้ง หมด ที่ มีผลงานระดับ ชาติ (ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ ๕ ของ
จานวนบุคลากร) ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกี ยรติคุณจากหน่ วยงาน
ภายนอกระดับการแข่งขันประกวด ระดับชาติ สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม

๖) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน
๑.ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
-เชิ งปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัด
กิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวนผลงานทั้งสิ้ น ๔๐๙
ผลงาน
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิทยาลัย จานวน ๔๐๙
ผลงานและคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ๔๐๙ ผลงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์จริ งใน
ระดับชุ มชน จังหวัด และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ จานวน ๑๐ ผลงาน จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อ น นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาได้รั บ ประกาศเกี ย รติ บ ัต รรางวัล จากสมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ สรุ ปคุณภาพในระดับ ยอดเยีย่ ม
๔.๓.๒ จุดเด่ น
๑.วิทยาลัยมีหน่ วยงาน สถานประกอบการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ให้ความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษา
อย่างหลากหลายครบถ้วนทุกสาขาวิชาชี พเพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา
และช่วยสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๒.วิทยาลัยมีงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ของนักเรี ยน นักศึกษาและครู ผสู ้ อน ที่เกิดประโยชน์กบั ชุ มชน
และผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้งานและสามารถนาเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ
๓.วิ ท ยาลัย มี บ ัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ จัด การศึ ก ษาร่ วมกับ ประเทศจี น เพื่ อ การพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรครู นักเรี ยน นักศึกษา
๔.๓.๓ จุดทีค่ วรพัฒนำ
๑.ควรเพิ่มจานวนสถานที่หน่วยงานที่สัมพันธ์ตามสาขาวิชาชี พที่วิทยาลัยเปิ ดสอนเพื่อสร้างความร่ วมมือใน
การจัดการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
๒.ควรเพิ่มระดมการใช้ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิทยากรพิเศษ ที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางานวิชาชี พร่ วม
บรรยายให้ความรู้ทกั ษะทางสาขาวิชาชีพโดยตรงเสริ มสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน
๓.ควรมีการระดมสร้ างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นทั้งใน
และนอกประเทศ

๔.๓.๔ ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
๑.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิ่มระดับจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
๒.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางาน
วิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
๓.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิม่ ระดมการร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก
ประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั

ส่ วนที่ ๕
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมเกณฑ์ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชี วศึกษำ

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน ๕ ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
๕.๑ ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรื อระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) และ หรื อ การฝึ กอบรมวิ ช าชี พ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน ดังนี้
๕.๑.๑ ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชี วศึกษา ที่เป็ นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้ าหนัก
(ค่าน้ าหนักXค่า
(๕๐)
คะแนน)

๑

การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๒

ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๓

ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
หรื อการประกอบอาชีพอิสระ

๕

ยอดเยีย่ ม

๓

๑๕

๔

ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น น วั ต ก ร ร ม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

๔

ดีเลิศ

๓

๑๒

๕

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

๔

ดีเลิศ

๒

๘

๖

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

๕

ยอดเยีย่ ม

๒๐

๑๐๐

ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้ าหนัก
(ค่าน้ าหนักXค่า
(๕๐)
คะแนน)

๗

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET)

๑

กาลังพัฒนา

๓

๓

๘

การมี ง านท าและศึ ก ษาต่ อ ของผู ้ ส าเร็ จ
การศึกษา

๕

ยอดเยีย่ ม

๑๕

๗๕

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๒๕๐

๒๓๓
๙๓.๒

สรุ ป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๒ ด้ ำนหลักสู ตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ มี
การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิ ม หรื อ กาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรี ย นการสอนอย่า งมี คุ ณภาพ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุ ณลักษณะและทัก ษะที่
จาเป็ นในศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายการ
ประเมิน

ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

๑. การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้ าหนัก
(ค่าน้ าหนักXค่า
(๑๐)
คะแนน)
๕

การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ น
ระบบ

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

การพัฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะ หรื อ
๑.๒ ปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม
หรื อกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

๕

กาลังพัฒนา

๓

๑๕

๑.๑

๒. การจัดการเรี ยนรู ้ สู่การปฏิ บตั ิที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ น
สาคัญ

๕

คุ ณ ภาพของแผนการจัด การเรี ยนรู ้ สู่ ก าร
ปฏิบตั ิ

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิ บตั ิ
๒.๒ ที่เน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญและนาไปใช้ใน การ
จัดการเรี ยนการสอน

๕

ยอดเยีย่ ม

๓

๑๕

๒.๑

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๕๐

๕๐
๑๐๐

สรุ ป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๓ ด้ ำนครู ผ้ สู อนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการ
เรี ย นรู ้ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง สายงานครู ผูส้ อน และผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ท กั ษะในการบริ ห าร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลการประเมิ นด้านครู ผูส้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้ าหนัก
(ค่าน้ าหนักXค่า
(๒๐)
คะแนน)

๑. ครู ผสู้ อน

๑๐

๑.๑ การจัดการเรี ยนการสอน

๕

ยอดเยีย่ ม

๕

๒๕

๑.๒ การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน

๕

ยอดเยีย่ ม

๓

๑๕

๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๒. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

๑๐

๒.๑ การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
๒.๒

การบริ หารจัดการระบบข้อมู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริ หารจัดการสถานศึกษา

๕

ยอดเยีย่ ม

๕

๒๕

๕

ยอดเยีย่ ม

๕

๒๕

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

๑๐๐

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๑๐๐

๑๐๐

สรุ ป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๓ ด้านครู ผสู้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๔ ด้ ำนกำรมีส่วนร่ วม
สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานประกอบการ บุคคล ชุ มชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี การระดมทรัพยากรในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้ าหนัก
(ค่าน้ าหนักXค่า
(๑๐)
คะแนน)

๑

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๓

ดี

๖

๑๘

๒

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการ
สอน

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๓

การบริ การชุมชนและจิตอาสา

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

๓๘

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๔ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๕๐

๗๖

สรุ ป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่ วม
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๕ ด้ ำนปัจจัยพืน้ ฐำน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพัฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้อ ม ภู มิ ท ัศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ แหล่งการเรี ยนรู ้ โรงฝึ กงาน หรื องานฟาร์ ม และสิ่ งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพี ย งพอต่ อ การใช้ง านของผูเ้ รี ย นหรื อ ผูร้ ั บ บริ ก าร เอื้ อ ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ สอดคล้อ งกับ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินด้านปั จจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้ าหนัก
(ค่าน้ าหนักXค่า
(๑๐)
คะแนน)

๑

อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน หรื องานฟาร์ม

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๒

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๓

แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๔

ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ การใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

๕

การเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อ
การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน

๕

ยอดเยีย่ ม

๒

๑๐

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

๕๐

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๕ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๕๐

๑๐๐

สรุ ป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๕ ด้านปั จจัยพื้นฐาน
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๖ ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ
สรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็ นรายด้าน

ที่

ด้านการประเมิน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
น้ าหนัก จากการประเมิน
ประเมินของด้าน X น้ าหนัก
(๑๐๐)
แต่ละด้าน
คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน

๑

ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา

๕๐

๒๓๓

(๒๓๓ x ๕๐) / ๒๕๐ = ๔๖.๖๐

๒

หลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการ
สอน

๑๐

๕๐

(๕๐ x ๑๐) / ๕๐ = ๑๐.๐๐

๓

ครู ผสู้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

๒๐

๑๐๐

(๑๐๐ x ๒๐) / ๑๐๐ = ๒๐.๐๐

๔

การมีส่วนร่ วม

๑๐

๓๘

(๓๘ x ๑๐) / ๕๐ = ๗.๖๐

๕

ปั จจัยพื้นฐาน

๑๐

๕๐

(๕๐ x ๑๐) / ๕๐ = ๑๐.๐๐

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

๔๗๑

๙๔.๒๐

สรุ ป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

ส่ วนที่ ๖
แผนพัฒนำเพือ่ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ประเด็ น กำรพั ฒ นำเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรจั ด แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุ ณภำพกำรจั ดกำรศึ กษำของ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
๑.วิทยาลัยกาหนดมาตรการเร่ งด่วนด้านกระบวนการ ๑.กิ จกรรมเสริ มหลัก สู ตรทางวิชาการ ในการจัดสอน
ทางวิช าการ ในการจัดสอนเสริ ม เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ เสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒
ผู้เ รี ยนระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ในการเข้ า ร่ วม ในการเข้าร่ วมทดสอบV-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบV-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ที่ ระดับ ชาติ ที่ สู ง ขึ้ น ผ่า นเกณฑ์คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่
สู ง ขึ้ นผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ วิ ท ยาลัย วิทยาลัยกาหนด
กาหนด
๒.วิทยาลัยจัดให้ครู สาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพศึกษา ๒.กิ จ กรรมอบรมพัฒ นาครู ส าขาวิ ช าชี พ ทุ ก สาขาใน
การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เ พื่ อ เกิ ด ความรู ้ ค วาม การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเกิ ด
เข้าใจ ในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
๓.วิท ยาลัย ก าหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุ ณ ภาพครู ๓.กิ จกรรมพัฒนาอบรมคุ ณภาพครู ตามสาขาวิชาชี พไม่
ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ย๒ครั้งต่อปี การศึกษา
น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี การศึกษา
๔.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชี พสร้าง ๔.กิ จ กรรมพัฒ นาส่ ง เสริ มครู ทุ ก สาขาวิ ช าชี พ สร้ า ง
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
๕.วิ ท ยาลัย ก าหนดนโยบายให้ ค รู ก ากับ ติ ด ตามให้ ๕.กิ จกรรมพัฒนาส่ งเสริ มครู จดั กระบวนการเรี ย นการ
ผูเ้ รี ย น สร้ า งนวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ตรงตามสาขา สอนให้ผูเ้ รี ย น สร้ า งนวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ตรงตาม
วิชาชีพ และใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้ สาขาวิชาชี พและใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขัน
ได้
๖.วิ ท ยาลัย ก าหนดนโยบายการเพิ่ ม ระดั บ จ านวน ๖.กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ระดับ จ านวนหน่ ว ยงานที่
หน่ วยงานที่สัมพันธ์ตรงกับสาขาวิชาชี พ ในการสร้าง สั ม พัน ธ์ ก ับ สาขาวิ ช าชี พ ในการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การ
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
๗.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมทรัพยากรบุคคล ๗.กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการเพิ่ ม ระดมทรั พ ยากรบุ ค คล
ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตาม สาขางาน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตาม สาขางาน
วิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
วิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
๘.วิ ท ยาลัย ก าหนดนโยบายเพิ่ ม ระดมการร่ วมมื อ ๘.กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ระดมการร่ ว มมื อ บัน ทึ ก
บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ข้อตกลงกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง ภายในและนอก
นอกประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั
ประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั

ประเด็ น กำรพั ฒ นำเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรจั ด แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุ ณภำพกำรจั ดกำรศึ กษำของ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
๙.วิ ท ยาลั ย ก าหนดนโยบายเข้ า ร่ วมการประเมิ น ๙.กิ จกรรมส่ งเสริ มพัฒนากระบวนการจัดการยกระดับ
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย คุ ณภาพของกิ จกรรมองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่ ง
(อวท.)
ประเทศไทย (อวท.)ตามเกณฑ์การประเมิน
๑๐.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเข้าร่ วมการประเมิ นศู นย์ ๑๐.กิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนากระบวนการจัดการยกระดับ
บ่ ม เพาะผู ้ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก าร คุณภาพของศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชี วศึกษา ตาม
ประเมิ น ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
กาหนด
อาชีวศึกษากาหนด

