รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปี การศึกษา 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
ตามความในมาตรา 5 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
โดย พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดไว้ในมาตรา 47 ให้
สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัดและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอก
การประกันคุณ ภาพการศึกษา จึงเป็ นกลไกสาคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
เพราะเป็ นระบบทีส่ ร้างความมันใจว่
่ าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
และสังคมต้องการ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2558 ฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพือ่ รายงาน
ผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา(สอศ.) พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพการสอนและการส่งเสริมผูเ้ รียนด้าน
ต่ าง ๆ ให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานรายบุ คคลที่วทิ ยาลัย ฯกาหนด จะส่งผลต่ อคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการของสาขาวิชาและวิทยาลัยฯ ต่อไป
ขอขอบคุณ บุคลากรทุกฝ่ ายทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือ
รวมถึงร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์และพัฒนาวิทยาลัย ฯจนทาให้การดาเนินงานของวิทยาลัย ฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลดังนโยบายทีก่ าหนดไว้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
มิถุนายน 2558
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตอนที่ 1 สภาพทัวไปของสถานศึ
่
กษา
1. ข้อมูลทัวไป
่
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
3. ประวัตสิ ถานศึกษา
4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
5. ข้อมูลด้านการบริหาร
6. จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่น ๆ
7. จานวนผูเ้ รียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชัน้ ปี
8. เกียรติประวัตขิ องสถานศึกษา
9. เป้ าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การดาเนิ นงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
2 แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3. รายงานด้านงบประมาณ
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดาเนิ นงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก
1. มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน
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2. รายชือ่ คณะผูจ้ ดั ทา

บทสรุปผูบ้ ริหารผลการประเมิ นคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
ที่

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5
4
5
5
4
5
5

5
5
5

5
5
5

3
5
5

5
4
5

-

5

5

5

5

5

5

5

5
5
5

4

4

1๐

4

11

5

12

5

รว
ม

38
23
59
5
9
18
10

สรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบ่งชี้
1.1 ตัวบ่งชีผ้ า่ นเกณฑ์การประเมิน
จานวน 34 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชีไ้ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน - ตัวบ่งชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน จานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
✓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มคี วามรูใ้ นเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณสมบัติท่พี ึงประสงค์ โดยมุ่งเน้ นให้ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
แก่ผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถภาพ

เฉลี่ย

4.75
4.60
4.92
5
4.50
4.50
5
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ทัวไป
่ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จน
เป็ นทีย่ อมรับหรือศึกษาต่อในระดับ ทีส่ งู ขึน้
วิท ยาลัย ฯ ส่งเสริม พัฒ นาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้ น ผู้เรียนเป็ น สาคัญ ด้ว ย
เทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย มุ่งสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ วิทยาลัย ฯกาหนดให้การ
จัด ท าแผนการจัด การเรีย นรู้ร ายวิช า มุ่ ง เน้ น เสริม สร้า งสมรรถนะอาชีพ ใช้ ว ิธีก ารวัด ผล
ประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม รวมตลอดจนจัดทางานวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยจัดทาแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ การจั ดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารความเสีย่ ง การจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมทิ ศั น์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการวัสดุครุภณ
ั ฑ์ รวม
ตลอดถึง
การบริหารงานวิทยาลัยฯโดยผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ า การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา และ การบริห ารการเงิน และงบประมาณ การระดมทรัพ ยากรในการจัด
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ทัง้ นี้เพือ่ การบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการบริหารวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน่ /ชุมชน
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิง่ ประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
ง
า
น
วิ
จั
ย
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ โดยกาหนดให้ครูผสู้ อนทุกคนจัดทางานวิจยั เพือ่ พัฒนา
ประสิท ธิภ าพการเรีย นการสอน และก าหนดให้ผู้เรีย นในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จัด ท า
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ในรายวิชาโครงการ โดยวิทยาลัย ฯดาเนินการนาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่สสู่ าธารณชน
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ได้แก่ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข ทานุ บารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุ รกั ษ์ สงิ่ แวดล้อม ส่งเสริมการปลูกฝั งจิตสานึก ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมตลอดจนการสอดแทรกเนื้อหาในแต่ละรายวิชา
วิท ยาลัย ฯ ส่ ง เสริม พัฒ นาการจัด ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา
ดาเนิน งานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาโดยด าเนิ น การตามที่ก าหนดไว้ใ นกฏกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
การสร้า งความตระหนั ก และความส าคัญ ของการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติด้ า น
อาชีวศึกษา
(V-NET) ให้กบั นักศึกษาระดับชัน้ ปวช.3 , ปวส. 2 และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือประชาคมอาเซียนให้เป็ นปั จจุบนั โดยจัดทาตามกระบวนการทีก่ าหนดในเกณฑ์ประเมิน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็ นมาตรฐาน ประชาคมอาเซียน (AEC)
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะเกีย่ วกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ให้กบั นักศึกษาระดับชัน้ ปวช.3 , ปวส.2
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รายงานประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2557
ตอนที่ 1
สภาพทัวไปของสถานศึ
่
กษา
1. ข้อมูลทัวไปของสถานศึ
่
กษา
วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ตัง้ อยู่เลขที่ 98/12 หมู่ท่ี 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-210057 - 8
โทรสาร 053-225181
Website www.lcc.ac.th
E – mail lanna.ac1985@hotmail.com
เขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 1 สังกัด ส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ สังคม ชุมชนบริ เวณสถานศึกษา
สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยฯ มีอาณาเขตติดกับวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
และอยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) ภาคพายัพ เชียงใหม่
3. ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ก่อตัง้ ขึ้นโดยนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ในนามของ
บริษัท ลานนาการศึกษา จากัด ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทเชียงใหม่การศึกษา จากัด
คณะกรรมการบริหารได้มอี ุดมการณ์ และเจตจานงทีจ่ ะให้โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
เป็ นสถานศึกษาที่ มีคุณ ภาพและมีความสมบูรณ์ สูงสุด ทัง้ ทางด้านวิชาการ คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม
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โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิ ดทา
การสอนในปี การศึกษา 2528 โดยตัง้ อยู่เลขที่ 168 / 1 ถนนช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีพน้ื ที่ 8 ไร่เศษ จากสถิตกิ ารรับนักศึกษา ปรากฏว่ามีจานวนนักศึกษาเพิม่ มากชัน้
ทุ ก ปี ท าให้ส ถานที่เดิม คับ แคบ ไม่ เพีย งพอที่จ ะรองรับ นั ก ศึก ษาได้อีก ต่ อ ไป ดัง นั น้ ในปี
การศึกษา 2533 จึงได้ทาการย้ายโรงเรียน มายังสถานที่แห่งใหม่ ตัง้ อยู่เลขที่ 98 / 12 หมู่ 2
ถนนโพธาราม ต าบลช้า งเผือ ก อ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ มีพ้ืน ที่ 16 ไร่เศษ บริเวณ
โรงเรียนฯประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง ซึง่ ได้แก่ อาคารอานวยการ อาคารสามัคคี อาคารโรจนา
รุณ อาคารแมททิว และอาคารสานักงาน ซึง่ อาคารแต่ละหลังได้ทาการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
ทุกห้อง นอกจากนี้ โรงเรียนฯยังมีหอ้ งประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผเู้ ข้าร่วมประชุมได้
ตัง้ แต่ 20 คน ถึง 1,500 คน และมีสนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล รวมทัง้ สนามเซปั ก
ตะกร้อเพือ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มโี อกาสในการออกกาลังกายด้วย บรรยากาศภายในโรงเรียน
ฯมีความเงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนัน้ โรงเรียนฯได้จดั อุปกรณ์ การ
เรีย นการสอนไว้อ ย่างครบครัน ทัน สมัย เพีย งพอกับ จานวนนัก ศึก ษา
โดยมี
ห้อ งปฏิบ ัติก ารคอมพิว เตอร์จ านวน 11 ห้อ ง ห้อ งปฏิบ ัติก ารพิม พ์ ดีด ไทยจ านวน 7 ห้อ ง
ห้องปฏิบ ตั ิการพิมพ์ดีดอังกฤษจานวน 6 ห้อง ห้องปฏิบ ตั ิการพิมพ์ดีดไฟฟ้ าจานวน 3 ห้อง
และห้องปฏิบตั กิ ารเครือ่ งคานวณจานวน 1 ห้อง
ปั จจุบ นั โรงเรียนพณิ ชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น วิท ยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ช ยการลานนา ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ ชม 01-001/2555 ชื่อ ภาษาอัง กฤษ LANNA
COMMERCIAL TECHNOLOGY COLLEGE ผู้บ ริห ารวิท ยาลัย ประกอบด้ว ย ดร.วัช ระ ตัน
ตรานนท์ เป็ นผูจ้ ดั การ นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาต อาจารย์อเล็กซาน
เดอร์ วีโ อ แมททิ ว เป็ นประธานคณะบริห ารวิท ยาลัย อาจารย์ บ งกช ชัย พัน ธ์ เป็ น
ผูอ้ านวยการ
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4. โครงสร้างการบริ หารของสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
บริ ษทั เชียงใหม่การศึกษา จากัด

ผูจ้ ดั การ

ผูร้ ับใบอนุญาต

ผูอ้ านวยการ

งานทะเบียน ธุรการ
และการเงิน

งานอาคารและอุปกรณ์

งานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษา

37
5. ข้อมูลด้านการบริ หาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั ตามทีต่ ราสารจัดตัง้ ของสถานศึกษากาหนด
ที่
1

ชือ่ – สกุล

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
30 ปี

ตาแหน่งในคณะกรรมการ

นายวัชระ ตันตรานนท์

ผูจ้ ดั การ

5.2 ผูร้ บั ใบอนุญาต ชือ่ – สกุล นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
โทรศัพท์ (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การตลาด
ดารงตาแหน่งนี้ตงั ้ แต่ 1 ธันวาคม 2554
5.3 ผูจ้ ดั การ ชือ่ – สกุล นายวัชระ ตันตรานนท์
โทรศัพท์ (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ
ดารงตาแหน่งนี้ตงั ้ แต่ 8 เมษายน 2528
5.4 ผูอ้ านวยการ ชือ่ – สกุล นางสาวบงกช ชัยพันธ์
โทรศัพท์ (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตงั ้ แต่ 18 พฤษภาคม 2554

ไม่มี

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ตา่ กว่าปริ ญญา
ตรี

1
1
1

มี

ผูร้ บั ใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ

จานวน
(คน)

ครูพเิ ศษ

ประเภทบุคลากร

สถานภาพ

ใบ
ประกอบ
วิ ชาชีพ

ครูประจา

6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปี ที่จดั ทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี การศึกษาทีร่ ายงาน)

1
1
1

-

1
1

1
-

1
-

1
1

-

-

วุฒิการศึกษา
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5

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ไม่ม ี

มี

วุฒิการศึกษา

7
4
5
9

2
-

7
4
3
9

4
-

-

2
3
1
2

5
1
6
7

-

5

-

5

-

-

2

3

-

ไม่ตรง

7
4
7
9

หลักสูตร
ที่จบ

ตรง

ระดับปวช.
ประเภทวิ ชา พาณิ ชยกรรม
สาขาวิ ชาพณิ ชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิ วเตอร์
ธุรกิ จ
สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิ ชา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว

จานว
น(คน)

ครูพเิ ศษ

สาขาวิ ชา/สาขางาน

สถานภาพ

ใบ
ประกอบ
วิ ชาชีพ

ครูประจา

ครู
83
73 10 70 13 13 68
2
บุคลากรทางการ
ศึกษา
บุคลากรสนับสนุน
รวม
86
76 10 72 14 1
15 68
2
ครู หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การบรรจุให้เป็ นครูในสถานศึกษา
ครูพเิ ศษ หมายถึง ครูทม่ี สี ญ
ั ญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ รรณารักษ์ งานแนะแนว
งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทัวไป
่
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถานศึกษา นอกเหนือจากครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จาแนกครูตามสาขาวิ ชา/สาขางาน

7
4
6
9

1
-

5

-
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิ ชา บริ หารธุรกิ จ
สาขาวิ ชาการบัญชี
สาขาวิ ชาการตลาด
สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์
ธุรกิ จ
สาขาวิ ชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิ จ
ประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จ
ท่องเที่ยว
ประเภทวิ ชาหมวดวิ ชาสามัญ
สาขาวิ ชาสามัญ

9
4
6
4

4

24

7
3
6
3

2
1
1

6
4
4
3

3
2
1

-

1
1
-

8
4
5
4

-

3

1

4

-

-

-

4

-

21

3

21

3

-

1

21

2

8
4
6
4

1
-

2

2
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7. จานวนผูเ้ รียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิ ชา/สาขาวิ ชา/สาขางาน และชัน้ ปี
(สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

หลักสูตร/ประเภทวิ ชา

ชัน้ ปี

รวม

ผูเ้ รียนรวมทัง้ สถานศึกษา

1
437

2
565

3
249

1,251

ปวช.

178

244

249

671

ปวส.

259

321

-

580

144

195

218

557

34

49

31

114

178

244

249

671

ปวช. แยกตามประเภท
วิ ชา
- ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
รวม
ปวส. แยกตามประเภท
วิ ชา
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หลักสูตร/ประเภทวิ ชา
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
รวม

ชัน้ ปี

รวม

1
207

2
265

3
-

52

56

-

108

259

321

-

580

472

8. เกียรติ ประวัติของสถานศึกษา
ครู
1. นางเกตุธดิ า รัตนประภา ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดเิ รกคุณ า
ภรณ์ ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุ ณ าภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2556(ราชกิจจา
นุ เ บกษา เล่ ม ที่ 130 ตอนที่ 23 ข วัน ที่ 24 ตุ ล าคม 2556) เมื่ อ วัน ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558
2. นางปนัดดา สุวรรณผ่อง ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเ รกคุณ า
ภรณ์ ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุ ณ าภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2556(ราชกิจจา
นุ เ บกษา เล่ ม ที่ 130 ตอนที่ 23 ข วัน ที่ 24 ตุ ล าคม 2556) เมื่ อ วัน ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558
3. นางนวลฉวี วรรณรัก ษ์ ได้รบั รางวัลเข็ม ทองคาเชิด ชูเกียรติ ประจาปี พ.ศ.
2557 ระดับอาชีวศึกษา จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดง
ว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษในหน่ วยงานหรือสถานศึกษา ประเภท ครู
ทีท่ างานครบ 30 ปี เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

4. นางอมราภรณ์ มณี นัน ท์ ได้รบั เกียรติบ ัต รครูดีเด่น ประจาปี การศึก ษา 2557
ระดับอาชีวศึกษา จาก นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดง
ว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวิชาชีพครูดว้ ยความมุ่งมันเสี
่ ยสละ สร้างคุณประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2558
5. นางตรีรชั เตจ๊ะขอด ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติครูในดวงใจ จากสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ ผูซ้ ่งึ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวิชาชีพครู ด้วยความมุ่งมัน่ เสียสละ มี
ผลงานดีเด่ น สร้างคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ วิท ยาลัย ฯ และการศึก ษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558
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6. นายศัก ดิช์ ัย แก้ ว กิริย า ได้ร ับ เกีย รติบ ัต รเป็ นผู้มีผ ลงานวิจ ัย ชมเชย “ระดับ
ภูมภิ าค” และนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปี
2557 เมือ่ วันที่ 14กันยายน 2557
7. นางสาวบงกช ชัย พัน ธ์ ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี
การศึก ษา 2557 จากสมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
8. นางสาวอมรทิพย์ พึ่งเพียร ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
9. นางสาวราตรี ชุ ม ภู ศ รี ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี
การศึก ษา 2557 จากสมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่ อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
10. นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัต กรรมการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมิน ผลงานในระดับ ดี
ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
11. นางน้ าหวาน จันทร์วเิ ศษ ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
12. นางสาวประกายดารา ชาอ้าย ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัต กรรมการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมิน ผลงานในระดับ ดี
ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
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13. นางอุ บ ลรัต น์ บุ ญ เพ็งได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ัย และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี
การศึก ษา 2557 จากสมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
14. นางสาวเพชราภรณ์ ลาเพชร ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัต กรรมการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมิน ผลงานในระดับ ดี
ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
15. นายวิเชียร ตาเจริญเมือง ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
16. นางสาวหนึ่งฤทัย วามตา ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
17. นางสาวมัตติกา ขวัญใจ ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี
การศึก ษา 2557 จากสมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยี และอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
18. นางพวงพลอย ขัน เลข ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 การประเมินผลงานในระดับ ค่อนข้างดี
ประจา
ปี การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
19. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ ปฏิบตั ธิ รรมเฉลิม
พระเกียรติ ทุกวันเสาร์ ตลอดพรรษา ปี พุทธศักราช 2557 จากวัดดาราภิมุข พระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมี เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2557
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20. นางเพ็ญ พรรณ ประดิษ ฐนิ ยกูล ได้รบั ประกาศเกียรติคุ ณ ผู้ให้ค าแนะน าและ
ออกแบบซุ้มงานวันรับวุฒบิ ตั ร ประจาปี การศึกษา 2557 จากสถานรับเลี้ยงเด็ก
ทองพัฒนา เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558
ผูเ้ รียน
1. นางสาวปาวิกา สมนุ ได้รบั เกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการบัญชี ระดับชัน้ ปวช.
การสอบแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2. นางสาวอารยา ชุ่มใจ ได้รบั เกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการบัญชี ระดับชัน้ ปวช.
การสอบแข่งชันทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
3. นางสาวณัฐชยา แสงปั น ได้รบั เกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาการบัญชี ระดับ
ชัน้ ปวช. การสอบแข่งชันทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิท ยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
4. นายศิรพิ งศ์ วงศ์ซ่ือ ได้รบั เกียรติบ ตั รเหรียญทองแดง วิชาการใช้โปรแกรม
ส าเร็จ รูป สร้า งโฮมเพจ (Home Page) ระดับ ชัน้ ปวช. การสอบแข่งชัน ทัก ษะ
วิชาชีพระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทค
แปซิฟิค จังหวัดพะเยา จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558
5. นายชนกานต์ ปั ญโญ ได้รบั เกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาการใช้โปรแกรม
ส าเร็จ รูป สร้า งโฮมเพจ (Home Page) ระดับ ชัน้ ปวช. การสอบแข่งชัน ทัก ษะ
วิชาชีพระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทค
แปซิฟิค จังหวัดพะเยา จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558
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6. นางสาวลัก ษณารีย์ มีล าภ ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง วิช าการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) ระดับชัน้ ปวช. การสอบแข่งชัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟิ ค จังหวัดพะเยา จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
7. นางสาวอัจฉราพรรณ มัจฉากล่า ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิค
การเสนอขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬ าอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึก ษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
8. นายจักรภพ ปิ นสม ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคการเสนอ
ขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
9. นายณัฐวัฒน์ จันทร์ตา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคการเสนอ
ขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
10. นางสาววราภรณ์ บุรคี า ได้รบั รางวัล เกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคการ
เสนอขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
11. นายศุภกิตติ ์ อิน่ แก้ว ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอ
ขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
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เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
12. นางสาวรัตติกาล ยะจินา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการ
เสนอขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
13. นางสาวอาภรณ์ศริ ิ เมืองใจ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการ
เสนอขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
14. นางสาวเจตสุภา บานงาย ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการ
เสนอขายสินค้าและบริการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
15. นางสาวจีราพร แข็งแรง ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าโครงงาน
ประเภทด้านผลิต ภัณฑ์สาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
16. นางสาวณัฐพร แสนรุ่งเรือง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
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17. นายสมเกียรติ มีเสรี ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
18. นางสาวอรดา ปิ วยะ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
19. นายภาณุพงศ์ สะเสริม ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
20. นางสาวน้ าหวาน จีนาราช ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
21. นายสุภทั ร สังข์ทอง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
22. นางสาวจริย า พรหมเป็ ง ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน วิช าโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
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2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
23. นางสาวนันธิดา ทุนอินทร์ ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
24. นางสาวรุ้ง ตะวัน อภิช ัย ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน วิช าโครงงาน
ประเภทด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
25. นางสาวอารีย์วรรณ อุปขาว ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึก ษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
26. นางสาววิภ าภรณ์ บรรเทิง ได้รบั รางวัลเกียรติบ ัต รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
27. นางสาวกาณฑ์ อ ภิช ยา สัท ตวานิ ช ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน วิช า
โครงงานประเภทด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ และกีฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
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28. นางสาวรัชนีกร ยอดน้ าคา ได้รบั รางวัลเกียรติบ ัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
29. นางสาวดารารัตน์ กลีบลาดวน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
30. นางสาวพัชราพร จันทร์ตยิ ะ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นพลัง งานและสิ่ง แวดล้ อ ม การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
31. นางสาวเสาวลัก ษณ์ เที่ย งธรรม ได้ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน วิช า
โครงงานประเภทด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
2558
32. นางสาวเบญจพร ใจเหล็ก ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นพลัง งานและสิ่ง แวดล้ อ ม การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
33. นายลภัสรดา หินแปง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
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ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านั ก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
34. นางสาวรวีนิภา ตันติ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
35. นางสาวราชินันท์ ขะจ๋อม ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
36. นายชนกานต์ ปั ญโญ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
37. นางสาวพรชนก ทองชัย ได้รบั รางวัลเกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
38. นางสาวมันทนา สุทะนวน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
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เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
39. นางสาวชยามล สุม าลัย ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าโครงงาน
ประเภทด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
40. นายอานุ ภ าพ ค ามาปั น ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าโครงงาน
ประเภทด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
41. นายเกียรติศกั ดิ ์ บัวศรี ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
42. นางสาวชฎาภรณ์ ปวนคาตื้อ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
43. นางสาวศิรลิ กั ษณ์ วรรณะ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
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44. นางสาวพรทิพย์ สายคามูล ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโครงงาน
ประเภทด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
45. นางสาวณัฐนันท์ มณีเทศ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศ (Reading text) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
46. นางสาวฐิต าพร โปธิ ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ัต รเหรีย ญ ทอง ทัก ษะวิช าชีพ
ภาษาต่างประเทศ (Reading text) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
47. นางสาวรัตนสุดา ใหม่แก้ว ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศ (Reading text) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
48. นายสรายุ ท ธ นวลค า ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง ทัก ษะวิช าชีพ
ภาษาต่างประเทศ (Reading text) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
49. นายชัยยาวุฒิ สุดใจ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพมารยาท
และการสมาคม การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ และกีฬ าอาชีว ศึก ษาเอกชนกลุ่ ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
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เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิ ค
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
50. นายนพริศ กาญจนวงศ์ ได้รบั รางวัล เกียรติบ ัต รเหรีย ญทอง ทัก ษะวิช าชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
51. นางสาวโชติกา ทิพยะมณฑล ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
52. นางสาววิล าสินี ดีสิง ห์ ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง ทัก ษะวิช าชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
53. นางสาวฟารีดา เลาตาแคน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
54. นายธนกฤต บัวป้ อม ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพมารยาท
และการสมาคม การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ และกีฬ าอาชีว ศึก ษาเอกชนกลุ่ ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
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55. นางสาวสกาวเดือ น หัต ถะกอง ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน ทัก ษะ
วิชาชีพมารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
56. นางสาวอรอนงค์ สวัส ดิ ์ ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน ทัก ษะวิช าชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
57. นางสาวนุ จรีย์ ดวงจัน ทร์ ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
58. นางสาวพรวิม ล สุก ัน ธา ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน ทัก ษะวิช าชีพ
มารยาทและการสมาคม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
59. นายศิรพิ งศ์ วงศ์ซ่อื ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
60. นางสาวลักษณารีย์ มีลาภ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพัฒนา
เว็จเพจด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬ าอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
61. นางสาวเบญจมาภรณ์ โค้วตระกูล ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการ
พัฒ นาเว็จ เพจด้ ว ยโปรแกรมส าเร็จ รู ป การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชี พ และกี ฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
62. นายณัฐพล ศรีคมขา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
63. นายจิรายุ กันทา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
64. นายณัฐศักดิ ์ พิบูลย์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
65. นางสาวอารยา ชุ่มใจ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการการบัญ ชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
(จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชนกระทรวงศึก ษาธิก าร
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึก ษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
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66. นางสาวปาวิกา สมนุ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการการบัญชี การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด
พะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิท ยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิ ค จาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
67. นางสาวณัฐชยา แสงปั น ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการการบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
(จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชนกระทรวงศึก ษาธิก าร
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
68. นางสาวเพ็ญพร วงค์เพชร ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการการบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
(จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชนกระทรวงศึก ษาธิก าร
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
69. นางสาวชไมพร วงค์เพชร ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการการบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
(จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชนกระทรวงศึก ษาธิก าร
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
70. นางสาวศิรพิ ร สันทราย ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการการบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
(จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชนกระทรวงศึก ษาธิก าร
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
71. นายนพรัตน์ ยาวิชยั ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพิมพ์ดดี Eng
ด้ว ยคอมพิว เตอร์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ และกีฬ าอาชีว ศึก ษาเอกชนกลุ่ ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
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เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
72. นายประสิทธิ ์ ใจแก้ว ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพิมพ์ดดี Eng
ด้ว ยคอมพิว เตอร์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ และกีฬ าอาชีว ศึก ษาเอกชนกลุ่ ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
73. นายชินวัตร สุทธจรรยา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการพิมพ์ดดี
Eng ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
74. นางสาวรัช ฌุ ก ร ใจงาม ได้ ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง วิช าการ
พิมพ์ดดี Eng ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
75. นางสาวจรรยารักษ์ ไชยวงค์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาการ
พิมพ์ดดี Eng ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
76. นายกฤตธนกร หลวงสิงห์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพิมพ์ดดี
ไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
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77. นายเกีย รติบุ รุษ โคจนโสภณ ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าการ
พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา 2557 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
78. นางสาวสินีนาฏ ณะอินคา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพิมพ์ดดี
ไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิ ค จากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
79. นางสาววนิดา ทาจันทร์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการพิมพ์ดดี
ไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัด พะเยา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
80. นางสาวสิริย าภรณ์ ปั ญ ญาพัน ธ์ ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง
วิช าการพิม พ์ ดีด ไทย ด้ ว ยคอมพิว เตอร์ การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ และกีฬ า
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจาปี การศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558
81. นายศรัณย์ ศรีอรุณ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลคน
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 จากศู น ย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
82. นายอจลวัชญ์ เลิศรัตนวณิช ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวม
พลคน TO BE NUMBER ONE ประจาปี การศึกษา 2557 จากศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
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83. นายอโนชา ชัยชนะ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลคน
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ก ารศึก ษา 2557 จากศู น ย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
84. นางสาวอรชา อานนท์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น ประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวม
พลคน TO BE NUMBER ONE ประจาปี การศึกษา 2557 จากศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
85. นางสาวสุพณ
ั นิดา โนโชติ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวม
พลคน TO BE NUMBER ONE ประจาปี การศึกษา 2557 จากศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
86. นางสาวฉัตรกมล ตุ้ยแก้ว ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวม
พลคน TO BE NUMBER ONE ประจาปี การศึกษา 2557 จากศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
87. นางสาวพรชิตา ชิงดวง ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวม
พลคน TO BE NUMBER ONE ประจาปี การศึกษา 2557 จากศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
88. นางสาววัชราภรณ์ กล้วยหอม ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นประกอบ
เพลง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่
รวมพลคน TO BE NUMBER ONE ประจ าปี การศึ ก ษา 2557 จากศู น ย์
อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน
2557
89. นางสาวพัน นฮ์ มันคง
่ ได้รบั รางวัล ชนะเลิศ การประกวดเต้น ประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ รวม
พลคน TO BE NUMBER ONE ประจาปี การศึกษา 2557 จากศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
90. นางสาวเบญจพร ใจเหล็ก ได้รบั รางวัล เยาวชนดีเด่ น ในโอกาส วัน เยาวชน
แห่งชาติ ประจาปี พุทธศักราช 2557 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2557
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91. นางสาวพัช นิ ด า ใหม่ แ ก้ว ได้รบั รางวัล เยาวชนดีเด่ น ในโอกาส วัน เยาวชน
แห่งชาติ ประจาปี พุทธศักราช 2557 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2557

9. เป้ าหมายความสาเร็จการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเป้ าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2557 ซึง่ คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
ที่
มาตรฐาน
เป้ าหมายความสาเร็จ
1
ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
ไป
2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
สอนอาชีวศึกษา
ไป
3
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
ไป
4
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
ไป
5
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
ไป
6
การปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้าง ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
ความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ไป
7
การประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกตัวบ่งชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีขน้ึ
ไป
ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา ผูเ้ รียนแต่ละหลักสูตร (ปวช. , ปวส.) ร้อยละ 80 มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป สถานประกอบการ ชุมชน หน่ วยงานมีความพึงพอใจต่อ
ผูเ้ รียนมาก (ดี) ผูเ้ รียนทุกระดับร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน
อาชีพ และมีคะแนนเฉลี่ย V - NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ ชาติข้นึ ไป มีผู้สาเร็จการศึกษาทุ ก
หลักสูตรร้อยละ 90 เมือ่ เทียบกับแรกเข้า ผูส้ าเร็จการศึกษาร้อยละ 80 ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี และผูป้ ระกอบการหน่ วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษามาก
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วิทยาลัย ฯ พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ครูผสู้ อนร้อยละ 100 จัดทา
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนที่หลากหลาย และครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่อื ทีเ่ หมาะสมและนาผลจากการสอนไปทาการ
วิจยั
โดยครูผสู้ อนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแต่ละวิชา และ
วิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพร้อมในเรือ่ งการฝึกงานให้แก่นกั ศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัย ฯ แต่ งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าที่ มีการประชุมภาคเรียนละ 2 ครัง้ วิทยาลัย ฯ จัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี โดย
ให้ชุมชน ครู นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา มีการจัดทาโครงการให้ สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ของวิทยาลัย ฯ ในระดับดี ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมครูและบุคคลากรทางการ
ศึก ษาเดือ นละ 1 ครัง้ จัด การประชุ ม ผู้ ป กครองภาคเรีย นละ 1 ครัง้ สถานศึก ษามีร ะบบ
ฐานข้อ มู ล สารสนเทศดีม าก สถานศึก ษามีโครงการบริห ารความเสี่ย ง โดยครู นั ก ศึก ษา
ผูป้ กครองมีส่วนร่วม ดีมาก มีระบบดูแลนักศึกษาโดยมีโอกาสพบครูทป่ี รึกษา สัปดาห์ละ 5 วัน
และสร้างเครือข่ายผูป้ กครอง นักศึกษา ผูป้ กครองมีความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ดีมาก ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ 4 ด้าน งบประมาณการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ได้ดี และสถานประกอบการผูท้ รงคุณวุฒมิ สี วนร่วมในการจัดการศึกษาดี
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ครูและบุคลากรทุกฝ่ าย และผูเ้ รียนทุกสาขา เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 75
ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ครูและผูเ้ รียนจัดทานวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์รอ้ ยละ 75 และมีการเผยแพร่ ร้อยละ 60
ด้านการปลูก ฝั งจิต ส านึ ก และเสริม สร้างความเป็ น พลเมือ งไทยและพลโลก ครูแ ละ
บุคลากรทุกฝ่ าย และผูเ้ รียนทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ท
ร
ง
เ ป็
น
ป
ร
ะ
มุ
ข
ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝั งจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ร้อยละ
100 ส่ ง เสริม ให้ ค รู บุ ค ลากรและผู้ เรีย นทุ ก คน เข้า ร่ ว มกิจ กรรม โครงการด้ า นกีฬ าและ
นันทนาการ รวมทัง้ ให้ทุกคนเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสว่ น
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ าย ผูเ้ รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เป็ นอย่างดี และระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 อยู่
ในระดับดี
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ตอนที่ 2
การดาเนิ นงานของสถานศึกษา
1. ทิ ศทางการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
ปรัชญาของวิทยาลัยฯคือ “คุณธรรมเด่น เน้ นวิ ชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึง่
ค
ณ
ะ
ผู้ก่อตัง้ วิทยาลัย ฯ มีความเชื่อว่า การให้การศึกษาที่ดแี ก่เยาวชนเป็ นการสร้างรากฐานชีวติ ที่
มันคง
่ กล่ าวคือ ผู้ท่ีมีก ารศึกษาย่อ มมีสติปั ญ ญา คุณ ธรรม จริย ธรรม และเลือกประพฤติ
ปฏิบตั ไิ ปในทางอันดีงาม
1.2 วิ สยั ทัศน์
มุ่งมันจั
่ ดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม ความรู้
และทักษะวิชาชีพ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
1.3 เอกลักษณ์
ระเบียบวินยั
1.4. อัตลักษณ์
วินยั ดี วิชาการเด่น
2. แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้
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๒๗
เป้ าหมาย
1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสู่
สากล

ยุทธศาสตร์
1. ผูเ้ รียนและสถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตฐานสากล

สภาพความสาเร็จ
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสูส่ ากล

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผสู้ อน
2. งานจัดทาแผนการสอน
3. งานวิจยั ในชัน้ เรียน
4. โครงการประกวดนวััตกรรมและ
สิง่ ประดิษฐ์
5. โครงการแข่งขันตอบปั ญหาวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
6. งานประกันคุณภาพภายใน
7. โครงการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจใน
ด้านการประกันคุณภาพ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
10. โครงการทดสอบวัดความรูแ้ ละทักษะ
วิชาชีพ
11. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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๒๘
เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์
2. ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะ
วิชาชีพตามมาตรฐานสากล
สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

สภาพความสาเร็จ
1. การพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. โครงการเรียนรูป้ ระสบการณ์จริง
2. โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
3. งานวัดผลประเมินผลการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา
4. งานจัดสอนเสริมให้แก่นกั ศึกษา
5. โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
6. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. โครงการสอนแบบ Edutrainment
8. โครงการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
9. โครงการ “LCC Singing Contest”
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29

๒๙
เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์

สภาพความสาเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
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11. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
12. โครงการอนุรกั ษ์ไทย
13. โครงการค่ายคุณธรรม
14. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
15. พิธวี นั ไหว้ครู
16. โครงการช่วยเหลือบุคลากรที่
เดือดร้อน
17. โครงการอาชีวศึกษาสร้างคนสร้าง
ชาติ
18. งานฉลองคริสมาสต์และปี ใหม่
19. พิธมี อบประกาศนียบัตร
20. พิธปี ั จฉิมนิเทศ
21. โครงการ ค่ายน้องใหม่สานใย
สัมพันธ์
22. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
23. โครงการตรวจสารเสพติด
24. โครงการแอโรบิคเพือ่ สุขภาพ
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๓๐
เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์

3. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

สภาพความสาเร็จ

1. สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ทโ่ี ด่ดเด่น

โครงการ / งาน / กิจกรรม
25. โครงการวิง่ การกุศล “LCC มินิ
มาราธอน”
26. โครงการต่อต้านยาเสพติด
27. โครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี
28. ชมรมนันทนาการ
29. โครงการปลูกป่ า
30. โครงการรักษ์สงิ่ แวดล้อม
31. โครงการเหลือใช้ให้น้อง
32. โครงการรับน้องใหม่ สายสัมพันธ์
น้องพี่
1. โครงการประกาศเกียรติคณ
ุ นักศึกษา
2. โครงการทดสอบวัดความรู้
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๓๑
เป้ าหมาย
2. เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์

สภาพความสาเร็จ

1. ผูเ้ รียนมีความรูเ้ กีย่ วกับ
1. การเตรียมผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อม
อาเซียน และมีทกั ษะที่
เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เหมาะสมสอดคล้องกับการก้าว
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. โครงการจัดนิทศั การความรูเ้ กีย่ วกับ
อาเซียน
2. โครงการภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สือ่ สารในอาเซียน
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน
4. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในงานบัญชี
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพือ่ การอาชีพ
6. โครงการส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับ
อาเซียน
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๓๒
เป้ าหมาย
3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ น
แหล่งเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย

ยุทธศาสตร์

สภาพความสาเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม

1.สถานศึกษามีคุณภาพ
1. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 1. งานบารุงรักษาอุปกรณ์สานักงาน
มาตรฐานและมีแหล่งเรียนรูท้ ม่ี ี ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
2. โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ประสิทธิภาพ
3. โครงการห้องเรียนสวยงาม
4. งานดูแลและซ่อมแซมสาธารณูปโภค
และอาคาร
5. โครงการสือ่ วีดที ศั น์เพือ่ การเรียนรู้
6. โครงการแหล่งเรียนรูส้ ชู่ ุมชน
7. โครงการบริการความรูว้ ชิ าชีพสู่
ชุมชน
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4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.สถานศึกษามีเทคโนโลยี
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือ่ งมืออุปกรณ์
สารสนเทศทีท่ นั สมัยทาให้
และส่งเสริมการเรียนแบบ
ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาความรู้
อิเล็กทรอนิกส์
และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดการเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ

1. โครงการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย
2. โครงการ Internet ในห้องสมุด
3. โครงการ LCC Free WiFi
4. โครงการห้องเรียนทันสมัย

๓๓
เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์

สภาพความสาเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม

35

5. พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ 1.ครูและบุคลากรได้รบั การ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

1. การพัฒนาครูและบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรการ
การศึกษา
2. โครงการแลกเปลีย่ นบุคคลากรทางการ
ศึกษา
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การแข่งขันกีฬาครู
5. พิธรี ดน้าดาหัวผูบ้ ริหาร
6. โครงการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง
ด้านวิชาการ วิชาชีพ แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๓๔
เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์

สภาพความสาเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
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6. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

1. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
สอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2. โครงการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษา
3. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน
4. งานให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน
5. โครงการสารวจความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
การจัดการสถานศึกษา
6. โครงการสารวจความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
7. โครงการอบรมการวิจยั ในชัน้ เรียน
8. โครงการอบรมการพัฒนาสือ่ การ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI)
9. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั สือ่
นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์
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๓๕
เป้ าหมาย
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั
ชุมชน

ยุทธศาสตร์
1. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สภาพความสาเร็จ
1. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

โครงการ / งาน / กิจกรรม
งานประชุมผูป้ กครอง
งานประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ าย
โครงการสารวจความต้องการของ
สถานประกอบการ
โครงการสารถึงผูป้ กครอง
โครงการความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนรูก้ บั หน่วยงานองค์กร
โครงการประสานความร่วมมือกับ
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนรูก้ บั ชุมชน
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๓๖
เป้ าหมาย
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์
1. ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรูอ้ ย่างมี
คุณภาพ

สภาพความสาเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่าง 1. งานสารวจความต้องการหารายได้
เต็มศักยภาพ
ระหว่างเรียน
2. โครงการจัดหางานสาหรับนักศึกษา
3. โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพ
สาหรับนักศึกษาทีก่ าลังจะสาเร็จ
การศึกษา
4. โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส
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3. รายงานด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2557
วิ ทยาลัยเทคโนโยลีพาณิ ชยการลานนา
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น
- เงินอุดหนุนเป็ น
ค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน
- เงินอุดหนุนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
- เงินอุดหนุน

- เงินบริจาค

- รายได้หรือมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจาก
การใช้วสั ดุฝึกในการ

รายจ่าย
บาท
27,598,000
4,960,000

รายการ
- เงินเดือนครู
- เงินเดือนบุคลากรอื่น
- ค่าตอบแทนครูและ บุคลากร

9,800,000

หมายเหตุ
บาท
20,040,000
1,200,000

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่
2,520,000
-

-

450,000

250,000
- งบจัดหา/พัฒนาเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ สือ่ การสอน วัสดุฝึก
- สาหรับการจัดการเรียน
การสอน
- สาหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
- สาหรับการบริหารจัดการ
ทัวไป
่
- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผูเ้ รียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
- งบดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝั ง
จิตสานึกและเสริมสร้างความ

1,500,000
160,000
50,000

750,000

760,000
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รายรับ
รายการ
จัดการเรียนการสอน
- อื่นๆ

รายจ่าย
บาท

766,000

รายการ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
- งบพัฒนาบุคลากร
- ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
- ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สนิ
- ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
อุปกรณ์การเรียนและเครือ่ งใช้
สานักงาน
- ค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการแนะแนว
-ค่าเสือ่ มราคา – ทรัพย์สนิ

รวมรับ

46,094,000

รวมจ่าย

หมายเหตุ
บาท

650,000
2,450,000
330,000
150,000
300,000
340,000
3,750,000
330,000
12,000,000
45,010,000
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิ นคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบ 3
เมือ่ วันที่ 28 – 30 มกราคม 2556
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์
พัฒนาทักษะผูเ้ รียนด้านผลงานทีเ่ ป็ น
โครงงานทางวิชาชีพหรือสิง่ ประดิษฐ์
ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์ และ
ยกระดับคุณภาพไปสูน่ วัตกรรมเพือ่ การ
แข่งขันในระดับจังหวัด ภูมภิ าค และ
ระดับชาติต่อไป รวมทัง้ ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้นาผลงานไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์
ในชุมชน
2. อบรมให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในการจัดทา
เอกสารประกอบโครงงาน สิง่ ประดิษฐ์
หรือนวัตกรรมให้ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน
โดยกาหนดแนวคิด ทีม่ าของปั ญหา
กาหนดวัตถุประสงค์ และวิธกี าร
ดาเนินงานทีถ่ ูกต้องตามวิชาการ มีการ
ฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจยั
หรือนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อ้างอิง

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน

- วิทยาลัยฯ จะนาข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผนในการ
ปฏิบตั ใิ นปี การศึกษา 2558

-
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ผลงานของตนเองตลอดจนประเมินผล
จากการนาไปใช้ประโยชน์ และ
ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาสาหรับ
ผูส้ นใจหรือผูเ้ รียนใน รุ่นต่อ ๆ ไปใน
การพัฒนาต่อยอด
3. สถานศึกษาควรนาหลักการจัดการองค์
ความรู้ (MK) มาใช้ในสถานศึกษาให้ครู
ทีม่ ที กั ษะด้านการจัดทางานวิจยั เป็ นพี่
เลีย้ งให้กบั ครูทย่ี งั ขาดทักษะ เพือ่ ให้ครู
ทุกคนมีความรูค้ วามสามารถในการ
จัดทางานวิจยั และการผลิตสือ่ การสอน

ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็ นระบบที่
ชัดเจน สะดวกในการบริหารจัดการทีด่ ี
โดยจัดทาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เป็ นระบบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ของ สมศ. ครบถ้วนครอบคลุม และจัด
อบรมให้บุคลากรในการจัดทา
เอกสารรายงานโครงการรวมทัง้ ระบบ
การจัดเก็บเอกสาร
5. สถานศึกษามีความพร้อม ด้านบุคลากร
สถานที่ เครือ่ งมือ และวัสดุอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอทีจ่ ะให้บริการด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
ๆ สถานศึกษาควรจัดทาโครงการในการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเชิงรุก
ให้กบั โรงเรียนขยายโอกาสและ
สถานศึกษา อื่น ๆ ให้มากขึน้

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน

-วิท ยาลัย ฯ จะน าข้อ เสนอแนะ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผนในการ
ปฏิบตั ใิ นปี การศึกษา 2558

-
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6. สถานศึกษาควรจัดโครงการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการให้กบั ผูเ้ รียนอย่าง
ทัวถึ
่ ง เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียน
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การสร้างความ
เข้าใจให้ผเู้ รียน และผูป้ กครอง เห็น
ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์
เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง
7. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเ้ รียนได้มโี อกาส
แสดงผลงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันทัง้
ในระดับจังหวัด/ภาคหรือประเทศให้มาก
ขึน้
8. สถานศึกษาควรประสานงานกับ
สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกเพือ่ สร้างความร่วมมือและทา
ข้อตกลงร่วมกันในโครงการแลกเปลีย่ น
เพือ่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้ครูมโี อกาส
ได้รบั ทุนการศึกษาและทุนวิจยั ให้มากขึน้
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
9. สถานศึกษาควรมีการปรับกลยุทธ์ในการ
ป้ องกันและแก้ปัญหาความเสีย่ งใน
สถานศึกษาทุกด้านเพือ่ ลดปริมาณความ
เสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
10. สถานศึกษาควรมีตดิ ตามการประเมินผล
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพือ่ นา
ผลมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
11. สถานศึกษาควรทบทวนการดาเนินงาน
โดยนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการศึกษา พร้อมทัง้ จัดอบรม

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน

- วิท ยาลัย ฯ จะน าข้อ เสนอแนะ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผนในการ
ปฏิบตั ใิ นปี การศึกษา 2558

-
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ให้ครูและบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
และนาหลักการประกันคุณภาพใน เป็ น
เป้ าหมายและทิศทางในการพัฒนางาน
ทุกภาคส่วน
12. สถานศึกษาควรสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมาประเมินคณะกรรมการ
สถานศึกษาก่อนกรรมการจะครบวาระ
รวมทัง้ การประเมินผูบ้ ริหารสถานศึกษา
13. สถานศึกษาควรจัดให้มกี าร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเร่งสร้าง
เครือข่าย ชุมชน ผูป้ กครอง ให้เข้าใจ
ตรงกันถึงเป้ าหมายและผลสาเร็จในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จของผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
อดีตสูป่ ั จจุบนั ตลอดจนภาพลักษณ์
ค่าใช้จ่ายและความสาเร็จในคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเปิ ดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
14. สถานศึกษาควรมีการประชุมระหว่าง
ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร
เพือ่ ระดมความคิดในการหาวิธเี พิม่
ปริมาณนักศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
15. สถานศึกษาควรมีการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาจากหน่วยงาน
องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการ
ให้เพิม่ มากขึน้ แต่ให้เป็ นไปตามระเบียบ
การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือมีการแต่งตัง้ บุคคลจากภายนอก

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน

- วิท ยาลัย ฯ จะน าข้อ เสนอแนะ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผนในการ
ปฏิบตั ใิ นปี การศึกษา 2558

-
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มาร่วมเป็ นกรรมการทีป่ รึกษาในการ
พัฒนาสถานศึกษาเพิม่ เพือ่ นา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกภาคส่วนไป
ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
อนาคตต่อไป
16. สถานศึกษาควรสร้างโอกาสให้ครู
บุคลากร ชุมชนและองค์การภายนอกเข้า
มามีสว่ นร่วมในการกาหนดแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานในแต่ละปี การศึกษาและ
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การแต่ละปี ให้ชดั เจน นาผลการประเมิน
มาวางแผนการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการจัด
การศึกษา
การประเมิ นคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 22 – 24 สิ งหาคม 2555
1. วิทยาลัยฯ ควรแสวงหาเวทีของ
หน่วยงาน องค์กรภายนอก เพือ่ ให้
นักศึกษาได้รบั โอกาสแสดงศักยภาพมาก
ขึน้
2. วิทยาลัยฯ ควรเพิม่ งบประมาณ เพือ่
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา/การจัด
กิจกรรมให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริม
ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่

ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด

- วิทยาลัยฯ มีโครงการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพของแต่ละ
สาขา มีโครงการค่ายอาสาพัฒนา
โครงการทานุบารุงศาสนา เข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ
- วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ
เพิม่ ขึน้ สาหรับส่งเสริมกิจกรรม
ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิน่

-นักศึกษามีโอกาสได้
นาความรู้
ความสามารถของ
ตนเองไปใช้ได้
มากขึน้

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน

-นักศึกษามี
งบประมาณเพียงพอ
ในการจัดโครงการ
ต่าง ๆ
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3. ควรจัดทานวัตกรรม และงานวิจยั ที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพ หรือการ
พัฒนาชุมชน/ท้องถิน่

- วิทยาลัยฯ ได้จดั ให้นกั ศึกษา
ทานวัตกรรมและงานวิจยั ที่
นาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
ชุมชนและท้องถิน่

-นักศึกษาได้
นวัตกรรมและ
งานวิจยั ทีใ่ ช้
ประโยชน์ได้

4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนาผลงาน
นวัตกรรม งานวิจยั โครงงาน ออกไปสู่
เวทีการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ

- วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการแข่ง
ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน -นักศึกษาได้นา
ระดับชาติ และนานวัตกรรมและ นวัตกรรมและ
งานวิจยั เข้าร่วมประกวดแข่งขัน งานวิจยั เข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน
5. ควรจัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ให้เป็ น -วิทยาลัยฯ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิ
ปั จจุบนั
งานประจาปี
-มีแผนการ
ปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง
6. ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี -วิทยาลัยฯ จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร
-อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
7. ควรจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตาม
ศึกษาได้รบั การ
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
-วิทยาลัยฯ จัดทารายงานสรุปผล พัฒนาตามแผน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
-ผูบ้ ริหารทราบผล
การดาเนินงานตาม
แผนทีว่ างไว้ เพือ่ นา
ข้อมูลไปปรับปรุงใน
ปี ต่อไป

ตอนที่ 3
การดาเนิ นงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป
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วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ช้แี จงให้ครูผูส้ อน ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง ทราบถึง
เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในแต่ละชัน้ ปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และได้ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ได้แก่ โครงการสอนซ่อมเสริม
โครงการประชุมผูป้ กครองกลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 2.00 โครงการอบรมเรื่อง
ก
า
ร
วิ
จั
ย
ใ น
ชั ้
น
เ รี ย
น
แก่ ค รู ผู้ ส อน และน าผลการวิจ ัย มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญหา และพั ฒ นาการเรีย นการสอนให้ มี
ป
ร
ะ
สิ
ท
ธิ
ภ
า
พ
จึงส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลีย่ สะสมสูงขึน้
ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.1 ผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป
จานวน

สาขาวิ ชา/สาขา
งาน

ผลการเรียน
จานวน

เฉลี่ยสะสม

ชัน้
ผูเ้ รียน
ที่
ปี ลงทะเบียน ที่ออก ที่เหลือ
กลางคัน
เรียน

2.00 ขึน้ ไป

ผูเ้ รียน
หลักสูตร/
ประเภทวิ ชา

จานวน
ผูเ้ รียน

จานวน ร้อยละ

ทัง้ หมด

ปวช.

พาณิชยการ/การ
บัญชี

พาณิ ชยกรรม
พาณิชยการ/การขาย

1

56

9

47

41

87.23

2

69

1

68

63

92.65

3

70

4

66

66

100.00

1

16

9

7

5

81.82
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จานวน

สาขาวิ ชา/สาขา
งาน

ผลการเรียน
จานวน

เฉลี่ยสะสม

ชัน้
ผูเ้ รียน
ที่
ปี ลงทะเบียน ที่ออก ที่เหลือ
กลางคัน
เรียน

2.00 ขึน้ ไป

ผูเ้ รียน
หลักสูตร/
ประเภทวิ ชา

จานวน
ผูเ้ รียน

จานวน ร้อยละ

ทัง้ หมด

พาณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พาณิชยการ/
ภาษาต่างประเทศ

ปวช.
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

การโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว/การ
ท่องเทีย่ ว

2

23

1

22

18

81.82

3

24

1

23

23

100.00

1

36

10

26

17

65.38

2

32

5

27

19

70.37

3

44

0

44

44

100.00

1

36

0

36

33

91.67

2

71

2

69

56

81.16

3

80

1

79

79

100.00

1

34

8

26

24

92.31

2

49

3

46

37

80.43

3

31

1

30

30

100.00

671

55

616

555

90.10

1

114

4

110

110

100.00

2

127

4

123

122

99.18

รวม ปวช.
ปวส.

การบัญชี
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จานวน

สาขาวิ ชา/สาขา
งาน

ผลการเรียน
จานวน

เฉลี่ยสะสม

ชัน้
ผูเ้ รียน
ที่
ปี ลงทะเบียน ที่ออก ที่เหลือ
กลางคัน
เรียน

2.00 ขึน้ ไป

ผูเ้ รียน
หลักสูตร/
ประเภทวิ ชา

จานวน
ผูเ้ รียน

จานวน ร้อยละ

ทัง้ หมด
บริ หารธุรกิ จ

1

18

5

13

8

61.54

2

29

2

27

27

100.00

1

34

3

31

21

67.74

2

56

0

56

56

100.00

ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ

1

41

3

38

33

86.84

2

53

0

53

53

100.00

การจัดการธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว

1

52

15

37

35

94.59

2

56

1

55

55

100.00

รวม ปวส.

580

37

543

520

95.76

รวม ปวช. และ ปวส.

1,251

92

1,159

1,075

92.75

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนทัง้ หมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเ้ รียน ณ วัน
สุดท้าย
ของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิน้ ปี การศึกษา กรณีมกี ารเปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ นให้นบั รวม
ด้วย
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2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานทีไ่ ด้รบั
อนุญาต
ให้เปิ ดทาการสอน
3. นักศึกษาทีอ่ อกกลางคันในปี การศึกษาทีร่ ายงาน
4. ในกรณีทม่ี นี กั ศึกษาเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นบั รวมในจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทัง้ หมดด้วย

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

5

ดี

ร้อยละ 70 – 79.99

4

56

พอใช้

ร้อยละ 60 – 69.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 50 – 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. ข้อมูลแสดงสถิตจิ านวนนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557
2. ข้อมูลแสดงสถิตจิ านวนนักศึกษาทีจ่ บหลักสูตร ประจาปี การศึกษา 2557
3. รายการเปลีย่ นแปลงแก้ไข/เพิม่ เติม บัญชีรายชือ่ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา
2557 และภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
4. โครงการสอนซ่อมเสริม
5. โครงการประชุมผูป้ กครองกลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 2.00
6. โครงการอบรม เรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียนแก่ครูผสู้ อน
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รียน
วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้ จ ัด การเรีย นการสอนรายวิช าการฝึ ก งานเพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษาได้ น าความรู้
ความสามารถ ทักษะ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากในชัน้ เรียนไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง เพื่อเตรียมความ
พร้อ มก่ อ นที่ นั ก ศึก ษาจะจบการศึก ษาและประกอบอาชีพ ในอนาคต ทัง้ นี้ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ร ับ
ประสบการณ์ และได้เรียนรู้ทกั ษะ ต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิงานจริง รวมถึงการเรียนรู้ถึง
ปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการทางาน ซึง่ นักศึกษาจะได้ใช้สติและไหวพริบปฏิฎาณในการแก้ไขปั ญหา
ดังนัน้ วิทยาลัยฯ จึงได้ดาเนินการให้นกั ศึกษาระดับชัน้ ปวช.2, ปวส.1 และ ปวส.พ.2 ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานแห่งต่าง ๆ
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วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการให้นักศึกษาฝึ กงานในภาคฤดูรอ้ นของทุกปี การศึกษา โดยในช่วง
ก่อนปิ ดภาคเรียนของเทอมที่ 1 วิทยาลัยฯ ได้ทาการแจกแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดสถานที่
ฝึกงานเพือ่ ให้นกั ศึกษาติดต่อสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการรับนักศึกษาฝึกงาน
ตามความสนใจของนักศึกษาเอง เพื่อให้นักศึกษาได้มโี อกาสเลือกสถานประกอบการ /หน่ วยงาน ที่
ตนเองอยากเข้าไปฝึกงานตามความถนัด โดยวิทยาลัยฯ ได้กาหนดกรอบการเลือกสถานทีฝ่ ึกงานไว้
ดังนี้
1. สถานประกอบการ/หน่วยงาน ทีน่ กั ศึกษาไปฝึกงานต้องอยู่ภายในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ อาเภอแม่รมิ อาเภอสันทราย อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง อาเภอสารภี และอาเภอสัน
ป่ าตอง และอาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน เท่านัน้
2. เวลาของการฝึ กงานต้องอยู่ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. หรือตามกาหนดเวลาของ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน แต่ตอ้ งไม่เกินเวลา 18.00 น.
3. สถานประกอบการ/หน่วยงาน ทีน่ กั ศึกษาไปฝึกงานต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิทยาลัย
และได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครองของนักศึกษา
4. นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
5. นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุมฟอร์มนักศึกษาเท่านัน้ หากมีความจาเป็ นต้องแต่งกายด้วย
เครือ่ งแบบอื่นทีไ่ ม่ใช่ชุดฟอร์มนักศึกษาต้องมีหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงาน
หลังจากทีน่ ักศึกษาได้ตดิ ต่อสถานประกอบการ/หน่ วยงาน เรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯ จะ
ดาเนินการส่งจดหมายขออนุ ญาตฝึ กงานให้กบั นั กศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็ นผู้นาจดหมายไปยื่น
สถานประกอบการ/หน่ วยงาน ด้วยตนเอง เมื่อหน่ วยงานตอบรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยจะทาการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนทีจ่ ะไปฝึกงาน เพื่อแจ้งรายละเอียด ระเบียบข้อบังคับต่าง
ๆ และเน้ นย้าการปฏิบ ตั ิตนระหว่างการฝึ กงาน เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนไปฝึ กงานจริง
ระหว่างการฝึ กงาน วิท ยาลัยได้จดั อาจารย์นิเทศเพื่อติดตามดูแล และประเมินผลการฝึ กงานของ
นักศึกษาตามสถานประกอบการ/หน่วยงานแต่ละแห่ง
ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รียน
มีการประเมิน
จานวนที่ตอบกลับ
จานวนของสถาน
ร้อยละของสถาน
ความพึงพอใจ
ประกอบการและ
ประกอบการและบุคคล
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โดยกาหนด
กลุ่มตัวอย่าง
สร้างเครื่องมือ
เพื่อเก็บข้อมูล
ชุมชน

1

สถาน
ประกอบการ
101

รวม

101

36

36

บุคคลในชุมชนที่มีผล
ในชุมชนที่มีผลการ
การประเมิ นความพึง ประเมิ นความพึงพอใจ
พอใจเฉลี่ย
เฉลี่ย
3.51 – 5.00
3.51 – 5.00
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ
ประกอบการ
95
32
94.05
88.88
95

32

94.05

88.88

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

(1)+ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

5

ดี

(1)+ร้อยละ 70 – 79.99

4

พอใช้

(1)+ร้อยละ 60 – 69.99

3

ต้องปรับปรุง

(1)+ร้อยละ 50 – 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง

60

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ ตี ่อคุณภาพ
ของผูเ้ รียน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชีพ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาทีต่ อ้ งการ อาจารย์ผสู้ อนทุก
ท่านได้ให้ความเอาใจใส่ ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ เน้นให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วม ฝึกคิด ฝึกทา ฝึก
แก้ปัญหา และเน้นการปฏิบตั จิ ริงในแต่ละสาขาวิชา มีการกระตุน้ ให้นกั ศึกษามาเรียนอย่างสม่าเสมอ
ได้มกี ารวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และได้ดาเนินงานตามโครงการที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ได้แก่ โครงการสอนเสริมแก่นกั ศึกษาทีเ่ รียนอ่อน มีการใช้
กระบวนการวิจยั เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยจัด

61

โครงการอบรมวิจยั ในชัน้ เรียนแก่ครูผสู้ อน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรทีก่ าหนด

จึงส่งผลให้นกั ศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน

62
ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชีพ
ระดับ
ประเภทวิ ชา/สาขาวิ ชา/
สาขางาน
ปวช.

จานวนผูเ้ รียนที่
จานวนผูเ้ รียนชัน้
ลงทะเบียนเรียนครบ
ปี สุดท้ายที่สอบ ร้อยละ
ทุกรายวิ ชาตาม
ผ่านเกณฑ์ฯ
โครงสร้างหลักสูตร

ประเภทวิ ชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิ ชาพาณิ ชยการ
สาขางานการบัญชี

66

66

100.00

สาขางานการขาย

23

23

100.00

สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

44

44

100.00

79

79

100.00

30

30

100.00

242

242

100.00

123

122

99.19

สาขางานภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเทีย่ ว
รวม ปวช.
ปวส.

ประเภทวิ ชา บริ หารธุรกิ จ
สาขาวิชาการบัญชี

63

สาขาวิชาการตลาด

27

27

100.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

56

56

100.00

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

53

53

100.00

ธุรกิจ
ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

55

55

100.00

314

313

99.68

556

555

99.82

ท่องเทีย่ ว
รวม ปวส.
รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ จานวนผูเ้ รียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย

ความสาเร็จ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

64

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

5

ดี

ร้อยละ 70 – 79.99

4

พอใช้

ร้อยละ 60 – 69.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 50 – 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง

1. ข้อมูลแสดงสถิตจิ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557
2. โครงการสอนเสริมแก่นกั ศึกษาทีเ่ รียนอ่อน
3. ข้อสอบมาตรฐานสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

65
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้ แต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ขึน้ ไป

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มกี ารประชุมวางแผนเพือ่ จะเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษาให้แก่นกั ศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดย
ศึกษาถึงสมรรถนะรายวิชาทีจ่ ะสอบ กาหนดเป็ นแผนงานทีจ่ ะเสริมความรูใ้ นแต่ละรายวิชา
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามแผนงานทีว่ างไว้ โดยจัดอาจารย์สอนเสริมทบทวนความรูเ้ พือ่
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา

ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.
ระดับ ปวช. และ ปวส.
ความรู้พืน้ ฐานทัวไป
่

ความรู้พนื้ ฐานประเภทวิ ชา

จานวน
สาขาวิ ชา/สาขา
งาน

จานวน
ผูเ้ รียน

จานวน
ผูเ้ รียนที่

ทัง้ หมด ลงทะเบียน
เข้า
ทดสอบ

ผูเ้ รียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย
จากการ

จานวน
จานวน
ผูเ้ รียนที่

ที่มีผล

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ ลงทะเบียน
ทดสอบทาง
เข้า
การศึกษา
การศึกษา
ทดสอบ
ระดับชาติ ขึน้
ระดับชาติ
ทดสอบทาง

ไป

ผูเ้ รียน

ผูเ้ รียนที่มี
จากการ

ขึน้ ไป

จานวน

การ

ร้อย

ทดสอบ

ละ

ผ่าน
ทัง้ 2
วิ ชา

ร้อยละ

66

การบัญชี

70

66

48

72.73

66

46

69.70

39

59.09

การขาย

24

23

13

56.52

23

13

56.52

8

34.78

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

44

44

28

63.64

44

23

52.27

22

50.00

ภาษาต่างประเทศ

80

78

58

74.36

78

50

64.10

46

58.97

งานการท่องเทีย่ ว

31

30

20

66.67

30

17

56.67

14

46.67

249

241

167

69.29

241

149

61.83

129

53.53

การบัญชี

127

122

102

83.61

122

76

62.30

70

57.38

การตลาด

29

26

17

65.38

26

10

38.46

10

38.46

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56

55

36

65.45

55

27

49.09

22

40.00

ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ

53

53

43

81.13

53

34

64.15

34

64.15

การจัดการธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว

56

54

41

75.93

54

39

72.22

32

59.26

321

310

239

77.10

310

186

60.00

168

54.19

570

551

406

73.68

551

335

60.80

297

53.90

รวม ปวช.

รวม ปวส.
รวมทัง้ หมด

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

67

ปวช. 3

พอใช้

ปวส. 3

พอใช้

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 65 ขึน้ ไป

5

ดี

ร้อยละ 55 - 64.99

4

พอใช้

ร้อยละ 45 – 54.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 35 – 44.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 35

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.)

68
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้ แต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ขึน้ ไปในกลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มกี ารประชุมวางแผนเพือ่ จะเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษาให้แก่นกั ศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดย
ศึกษาถึงสมรรถนะรายวิชาทีจ่ ะสอบ กาหนดเป็ นแผนงานทีจ่ ะเสริมความรูใ้ นแต่ละรายวิชา
โดยเฉพาะกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามแผนงานทีว่ างไว้ โดยจัดอาจารย์สอนเสริมทบทวนความรูเ้ พือ่
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
เพือ่ ให้ได้คา่ เฉลีย่ สูงกว่าระดับชาติขน้ึ ไป

ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.

ระดับ

ประเภทวิ ชา/สาขาวิ ชา/
สาขางาน

ปวช. การบัญชี
การขาย

จานวน
ผูเ้ รียน
ทัง้ หมด

จานวน
จานวนผูเ้ รียนที่
ผูส้ อบผ่าน
ลงทะเบียนเข้า
เกณฑ์
ทดสอบ
ร้อยละ
กลุ่มวิ ชา
่
กลุมวิ ชา
ภาษาอังกฤ
ภาษาอังกฤษ
ษ

70

66

35

53.03

24

23

15

65.22

69

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

44

44

24

54.55

ภาษาต่างประเทศ

80

78

64

82.05

งานการท่องเทีย่ ว

31

30

21

70.00

รวม ปวช.

259

241

159

65.98

ปวส. การบัญชี

127

122

71

58.20

การตลาด

29

26

15

57.69

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56

55

37

67.27

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

53

53

45

84.91

การจัดการธุรกิจท่องเทีย่ ว

56

54

32

59.26

321

310

200

64.52

570

551

359

65.15

รวม ปวส.
รวมทัง้ หมด

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปวช. 5

ดีมาก

ปวส. 5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 65 ขึน้ ไป

5

70

ดี

ร้อยละ 55 - 64.99

4

พอใช้

ร้อยละ 45 – 54.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 35 – 44.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 35

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.)

71
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มแี ผนการเรียนทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาตามความต้องการและยัง
ได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ จากอาจารย์ทป่ี รึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วม ฝึกคิด ฝึกทา ฝึกแก้ปัญหาและเน้นการปฏิบตั จิ ริงในแต่ละ
รายวิชา มีการกระตุน้ นักศึกษาให้เข้าชัน้ เรียนอย่างสม่าเสมอและมีการติดตามนักศึกษาทีข่ าดเรียน
วิทยาลัยได้ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ได้แก่ โครงการประชุม
ผูป้ กครองนักศึกษาชัน้ ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ.1 เพือ่ ชีแ้ จงผูป้ กครองและผูเ้ รียนได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และหลักเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จัดโครงการอบรมเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียนแก่ครูผสู้ อน เพือ่ นามาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.7 จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

หลักสูตร

ปวช.

จานวนผูเ้ รียนแรก
เข้า

จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

สาขางานการบัญชี

70

66

94.29

สาขางานการขาย

24

23

95.83

ประเภทวิ ชา/สาขาวิ ชา/สาขา
งาน
ประเภทวิ ชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิ ชาพณิ ชยการ
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สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

44

44

100.00

สาขางานภาษาต่างประเทศ

80

79

98.75

31

30

96.77

รวม ปวช.

249

242

97.19

หลักสูตร

จานวนผูเ้ รียนแรก
เข้า

จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเทีย่ ว

ปวส.

ประเภทวิ ชา/สาขาวิ ชา/สาขา
งาน
ประเภทวิ ชา บริ หารธุรกิ จ

73

สาขาวิชาการบัญชี

127

122

96.06

สาขาวิชาการตลาด

29

27

93.10

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56

56

100.00

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ

53

53

98.21

56

55

100.00

321

313

97.51

570

555

97.37

ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว
รวม ปวส.
รวมทัง้ หมด

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

5

ดี

ร้อยละ 70 - 79.99

4

74

พอใช้

ร้อยละ 60 – 69.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 50 – 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แบบรายงานผลการเรียนของผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปพ.3 ปวช.45) ปี การศึกษา 2557
2. และแบบรายงานผลการเรียนของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (รบ.2 ปวส.) ปี การศึกษา 2557
3. โครงการประชุมผูป้ กครอง นักศึกษาชัน้ ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ.1
4. โครงการอบรมเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียนแก่ครูผสู้ อน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิ สระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนติดตามข้อมูลของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาใน 1 ปี
การศึกษา เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงจานวนนักศึกษาว่ามีจานวนเท่าใดที่ศกึ ษาต่อ จานวนเท่าใดทีไ่ ด้งาน
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ทาและเพื่อจะได้ทราบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มุ่งที่จะศึกษาต่อหรือทางาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายแนะ
แนวรับผิดชอบ ติดตามผล
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามแผนงานทีก่ าหนด กล่าวคือ ฝ่ ายแนะแนวติดตามข้อมูลนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา และส่งแบบสอบถามไปยัง นักศึกษาหรือผู้ปกครองโดยตรงเพื่อที่จะได้รบั ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและนาผลที่ได้มาสรุปผลและทราบถึง ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
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ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.8 ผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิ สระ หรือศึกษาต่อภายใน 1
ปี
ผูป้ ระกอบ

หลักสูตร

ประเภทวิ ชา/
สาขาวิ ชา/
สาขางาน

ปวช.

จานวน

ผูไ้ ด้งานทา

อาชีพอิ สระ

ผูศ้ ึกษาต่อ

ผูส้ าเร็จ
การศึกษ

ภายใน 1 ปี

ภายใน

ภายใน 1 ปี

า

1 ปี

รวมผูไ้ ด้งานทา
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ

จานว
น

ร้อยละ

จานว
น

ร้อยละ

จานว
น

ร้อยละ

จานว
น

ร้อยละ

การบัญชี

66

1

1.52

1

1.52

64

96.97

66

100

การขาย

23

2

8.70

3

13.04

18

78.26

23

100

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

44

2

4.55

6

13.64

36

81.82

44

100

ภาษาต่าง
ประเทศ

79

8

10.13

13

16.46

58

73.42

79

100

การท่องเทีย่ ว

30

2

6.67

2

6.67

26

86.67

30

100

242

15

2.70

25

4.50

202

36.40

242

43.60

การบัญชี

122

8

6.56

21

17.21

93

76.23

122

100

การตลาด

27

3

11.11

2

7.41

22

81.48

27

100

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

56

8

14.29

10

17.86

38

67.86

56

100

ภาษาต่าง
ประเทศธุรกิจ

53

3

5.66

3

5.66

47

88.68

53

100

รวม
ปวช.
ปวส.
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การจัดการ
ธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว
รวม

55

5

9.09

14

25.45

36

65.45

55

100

313

27

4.86

50

9.01

236

42.52

313

56.40

555

42

7.57

75

13.51

438

78.92

555

100

ปวส.
รวมทัง้ หมด

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

5

ดี

ร้อยละ 70 - 79.99

4

พอใช้

ร้อยละ 60 – 69.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 50 – 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แบบสารวจการได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ของผูส้ าเร็จ
การศึกษา
มาตรฐานที่ 1
ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูร้ บั บริ การมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนติดตามข้อมูลของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทัง้ ใน
ส่วนที่ศกึ ษาต่อ หรือทางาน เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือ
หน่ วยงาน ที่มตี ่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวรับผิดชอบ ติดตาม
ผล
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามแผนงานทีก่ าหนด กล่าวคือ ฝ่ ายแนะแนวติดตามข้อมูลนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา และส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานทีม่ ผี สู้ าเร็จ
การศึกษา เพือ่ นาผลทีไ่ ด้มาสรุปผลและทราบถึงคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา

ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือ
ผูร้ บั บริ การที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
มีการประเมิน
ความพึง
จานวนที่ตอบกลับ
พอใจโดย
กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง
สถาน
ผู้รบั
เครื่องมือเพื่อ
สถานศึกษ
ประกอบกา
บริ กา
เก็บข้อมูล
า
ร
ร
ปวช.
ปวส.

10
21
รวม

10
8
49

-

จานวนของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผู้รบั บริ การที่มีผล
การประเมิ นความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00

ร้อยละของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผู้รบั บริ การที่มีผล
การประเมิ นความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00

สถาน
ประกอบก
าร

สถานศึกษ
า

ผู้รบั
บริ กา
ร

สถาน
ประกอบกา
ร

10
20

9
8

-

100
95.23

47

สถานศึกษ ผู้รบั
า
บริ การ
90.00
100
96.00

-
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

5

และมีผลตาม (5)
ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

4
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และมีผลตาม (4)
พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

3

และมีผลตาม (3)
ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

2

และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)
และมีผลตาม (1)

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

1

81
สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

1.1

5

ดีมาก

1.2

5

ดีมาก

1.3

5

ดีมาก

1.4

3

พอใช้

1.5

5

ดีมาก

1.7

4

ดี

1.8

5

ดีมาก

1.9

5

ดีมาก

รวม

37

คะแนนเฉลี่ย

4.63

1.6

ดีมาก

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึน้ ไป)
วิท ยาลัย ฯ ส่ง เสริม พัฒ นาผู้เรีย นและผู้ส าเร็จ การศึก ษาอาชีว ศึก ษา ให้มีค วามรู้ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้ผสู้ อนจัดกระบวนการเรียนการ
สอน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพแก่ผูเ้ รียน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถภาพทัวไป
่ ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็ นทีย่ อมรับหรือศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ งู ขึน้
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จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพตา่ กว่าดี)
สร้างความตระหนัก และความสาคัญ ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ให้กบั นักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 3 , ปวส. 2
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิ ชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี เช่นโครงการสารวจความต้องการของสถานประกอบการ การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ เป็ นต้น
วิทยาลัย ฯ ดาเนินตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบ ตั ิงานประจาปี เช่น สารวจความ
ต้องการของสถานประกอบการ จัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ ของครูผสู้ อนในแต่ละ
รายวิชา สอดคล้องตามหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ได้จดั ทาแบบประเมินความพึงพอใจ ของสถานประกอบการทีร่ บั ผูส้ าเร็จการศึกษา
เข้าทางานเพื่อประเมินว่า แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ ผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไรเพือ่ นาไป
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนิ นการ
ผล(มี/ไม่ม)ี
หัวข้อ
ประเด็นพิ จารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
มี
เกีย่ วข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
มี
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
มี
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีพ่ ฒ
ั นาแล้วตามข้อ (1)(4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานทีจ่ ดั การ
เรียนการสอน
ความสาเร็จ
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ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

5

(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

4

(1) (2) (3) และ (4)
พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ (3)

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

1
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หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แบบสารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงาน/สถานประกอบการ
2. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
3. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ทีร่ บั ผูส้ าเร็จการศึกษา

86
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิ ชา
วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ มีการประชุมวางแผนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และได้จาแนกไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี เช่น โครงการพัฒนาครูใน
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ งานการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั งิ านประจาปี เช่น การพัฒนา
ผู้ส อนให้มีท ัก ษะในการจัดท าแผนการจัดการเรีย นรู้แบบฐานสมรรถนะ โดยวิท ยาลัย กาหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วยเทคนิควิธกี ารสอนที่หลากหลาย ที่ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และเมื่อดาเนินการสอนกระบวนการแล้ว ผูส้ อนยังทาการบันทึกการจัดการเรียนรู้
เพือ่ นาไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้
ประเด็นพิ จารณา
อ
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วย
เทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย ทีม่ ุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
2. สถานศึกษามีครูทด่ี าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีครูทด่ี าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูทด่ี าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูทด่ี าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึน้ ไป ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
หมายเหตุ ใส่คา่ ร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)
มี

ร้อยละ 100
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1)

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. บันทึกการจัดการเรียนรูข้ องครู
2. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิ ชา
วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนและได้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น โครงการ
พัฒนา
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ งานการจัดทาแผนการสอน และ
งานวิจยั ในชัน้ เรียน
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการ และงานทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น
การพัฒนาครูผสู้ อนให้มที กั ษะในการจัดการกระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ จัดทา
วิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อแก้ปัญ หาและพัฒ นาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธภาพมากยิง่ ขึ้น ในการนี้
ครูผู้ส อนจะได้ร บั การนิ เทศการจัด การเรีย นการสอนในแต่ ล ะรายวิช า จากหัว หน้ า หมวดแต่ ล ะ
สาขาวิชา
ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นพิ จารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย ทีม่ ุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิ ชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิ ชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนทาบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิ ชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธกี าร
สอนทีห่ ลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจยั เพือ่

2
3
4

ผล(มี/ไม่มี)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
จานวน 1
วิชา/คน
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5

แก้ไขปั ญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ งรายวิ ชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่ งรายวิ ชาที่สอน

จานวน 1
วิชา/คน

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
2. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
3. แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน
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4. วิจยั ในชัน้ เรียน

91
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนรายวิ ชา
วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ ายวิช าการประชุ ม วางแผนกับ หัว หน้ าหมวด เพื่อ กาหนดแนว
ทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในแต่ละภาคเรียน
วิท ยาลัย ฯ ด าเนิ น งานตามแผนงานที่ก าหนด กล่ าวคือ ครูผู้ส อนต้อ งแจ้งวิธีก ารวัด และ
ประเมินผล ให้ผเู้ รียนทราบในทุกรายวิชาทีส่ อน ในการนี้ ครูผสู้ อนดาเนินการวัดและประเมินผลโดย
ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับรายวิชาทีส่ อน และแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาทีจ่ ดั ทา
ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นพิ จารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธกี ารวัด
และประเมินผลให้ผเู้ รียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็ นผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนทีม่ ุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน

2
3
4
5

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผล(มี/
ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
2. ข้อสอบ
3. ชิน้ งานของนักศึกษา
4. สมุดประเมินผล
5. แบบบันทึกการจัดการเรียนรูข้ องครู
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพในการฝึ กงาน โดยมอบหมายให้ฝ่าย
งานรับผิดชอบเกีย่ วกับการฝึกงาน กาหนดแนวการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการฝึกงานของนักศึกษา ในต่ละปี
การศึกษา
วิท ยาลัย ฯ ดาเนิ น งานตามแผนงานที่ก าหนด กล่าวคือ ฝ่ ายงานรับ ผิด ชอบเกี่ยวกับ การ
ฝึกงาน มีการประกาศแจ้งแนะนาสถานประกอบการ/หน่ วยงาน ให้นักศึกษาพิจารณาเลือก และ
ดาเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกงาน ในการนี้ ทางวิทยาลัยได้มอบหมายให้มอี าจารย์นิเทศ
ฝึ กงานในแต่ละพื้นที่ และกาหนดให้การวัดผลและประเมินผลการฝึ กงาน กระทาโดยอาจารย์นิเทศ
ฝึกงานและสถานประกอบการ

ที่
1
2
3
4
5

ผลการดาเนิ นการ
ประเด็นการพิ จารณา
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่วมมือ
ในการส่งผูเ้ รียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กบั งาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคมู่ อื การฝึกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้ รียนร่วมกับสถานประกอบการใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผูเ้ รียนร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพือ่ นาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมการสัมมนา

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
ไม่มี

94

4

ดี

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. คูม่ อื การฝึกงาน
2. รายงานการประชุมนักศึกษาฝึกงานและอาจารย์นิเทศ
3. แบบประเมินการฝึกงาน
4. แบบฟอร์มขอฝึกงาน/จดหมายของความอนุเคราะห์การส่งผูเ้ รียนเข้าฝึกงาน
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5. สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

2.1

4

ดี

2.2

5

ดีมาก

2.3

5

ดีมาก

2.4

5

ดีมาก

2.5

4

ดี

รวม

23

-

คะแนนเฉลี่ย

4.6

ดีมาก

จุดเด่น
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ด้วยเทคนิค
วิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย มุ่งสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ วิทยาลัยฯ กาหนดให้การจัดทาแผนการจัดการ
เรีย นรู้รายวิช า มุ่ งเน้ น เสริม สร้างสมรรถนะอาชีพ ใช้ว ิธีก ารวัด ผลประเมิน ผลที่ห ลากหลายและ
เหมาะสม รวมตลอดจนจัดทางานวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้

จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพตา่ กว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการสถานศึกษา
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วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มปี ระชุมเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และได้
กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบ ตั ิการประจาปี เช่น งาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา งานประชุมคณะกรรมการสีฝ่ ่ าย
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี กล่าวคือ ดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการดาเนินการปฏิบตั งิ าน
ตามอานาจหน้าทีใ่ นกรอบการปฏิบตั งิ าน ในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดาเนินการประชุม
การปฏิบตั งิ านภายในกลุ่มคณะกรรมการ และประชุมร่วมกันกับกรรมการสีฝ่ ่ าย
วิท ยาลัย ฯ ได้ด าเนิ น การแต่ งตัง้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกสถานศึก ษาและให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการ ในการปฏิบตั งิ านร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา
และประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบตั งิ าน

ผลการดาเนิ นการ
ที่

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามทีก่ าหนดใน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

มี

2

สถานศึกษาดาเนินการให้มกี ารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้

มี

3

สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบตั งิ าน
ตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

มี

4

สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบตั งิ านร่วมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

ค่าเฉลีย่
4.90
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5

สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การปฏิบตั งิ าน

มี

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หมายเหตุ

1. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ส่ี ถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล

99

ประเมินหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประเมินหน้าทีต่ ามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วมสีฝ่ ่ าย
3. แผนพัฒนาสถานศึกษา
4. เอกสารการแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการ ในการปฏิบตั งิ านร่วมกับบุคลากรใน
สถานศึกษา
6. แบบประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับข้อกาหนดในการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก
วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใน 3 ปี (พ.ศ.
2555 – 2557) โดยในแต่ละปี การศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อกาหนด
แนวทางในการปฏิบ ัติ จากนั ้น จึง ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ัติก ารประจ าปี วัด ผล ประเมิน ผล
ความสาเร็จของงาน
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา หรือแก้ไขปรับปรุง โดยจัดทารายงาน
การปฏิบตั งิ านประจาปี เป็ นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

ผลการดาเนิ นการ
ที่
ประเด็นการพิ จารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
มีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน

ผล(มี/ไม่มี)
มี

2

สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ทส่ี อดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา

มี

3

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

มี

4

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพือ่
การปรับปรุง

มี

5

สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

มี
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

5

(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) (3) และ (4)

4

102

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

3

(1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ได้แก่ “วินัยดี
วิชาการเด่น” และได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิ การ
ประจ าปี เช่ น โครงการประกาศเกีย รติคุ ณ นั ก ศึก ษา โครงการทดสอบวัด ความรู้ โครงการฝึ ก
ประสบการณ์จริง
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษา ทีไ่ ม่ขาดเรียน ไม่มาสาย การทดสอบวัดความรู้ เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ก่ผเู้ รียนใน
แต่ละระดับชัน้ การฝึกประสบการณ์จริง เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผลการดาเนิ นการ
ที่
ประเด็นการพิ จารณา
1 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ผล(มี/ไม่มี)
มี

2

สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

มี

3

สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ

มี

4

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

ความสาเร็จ
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ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

5

(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

4

(1) (2) (3) และ (4)
พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

3

(1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพือ่ วางแผนการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาโดยผูอ้ านวยการ
และได้ก าหนดในแผนปฏิบ ัติก ารประจาปี เช่น งานการประชุม ครู และบุ ค ลากร งานการประชุ ม
ผูป้ กครอง งานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วมสีฝ่ ่ าย
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้ผอู้ านวยการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของสานักงานการอาชีวศึกษาเอกชน ในการนี้ ได้ดาเนินการตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายการ
ปฏิบตั งิ าน สังการ
่
รวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การประชุมผูป้ กครอง เพื่อชีแ้ จง
นโยบายรวมถึงระเบียบปฏิบตั ติ ่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วม
สีฝ่ ่ าย เพือ่ นาความคิดเห็นของแต่ละฝ่ ายไปใช้พฒ
ั นาสถานศึกษา
ผลการดาเนิ นการ
ที่
1

ประเด็นการพิ จารณา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด

ผล(มี/ไม่มี)
มี

2

สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครัง้

4 ครัง้

3

สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้

4

สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทัง้ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา

5

สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา

3 ครัง้
มี

ค่าเฉลีย่
4.93
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โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. รายงานการประชุมครูและบุคลากร
2. รายงานการประชุมผูป้ กครอง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วมสีฝ่ ่ าย
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต่อการบริหารจัดการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา และได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี กล่าวคือ ดาเนินการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาระบบสารองข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ป้ องกันข้อมูล
สูญหาย มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล

ผลการดาเนิ นการ
ที่

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่
มี)
มี

1

สถานศึกษามีขอ้ มูลพืน้ ฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้ มูลอื่น ทีจ่ าเป็ นสาหรับ
สถานศึกษาทีค่ รบถ้วนและเชือ่ มโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ ป้ องกันการสูญหายของข้อมูล

2

สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั

มี

3

สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ ายและผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศ

มี

4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียน

มี

5

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลีย่ 3.51-5.00

ค่าเฉลีย่
4.25
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หมายเหตุ
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็ นระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อบารุงรักษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้มคี วามถู กต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ขอ้ มูลได้
อย่ า งรวดเร็ว ในเวลาที่ต้ อ งการ และลดความซ้ า ซ้ อ นของข้อ มู ล ระบบฐานข้อ มู ล ที่ดีต้ อ ง
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ประกอบด้วยการกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหาร
ความเสี่ย งของระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศเพื่อ ป้ อ งกัน ความเสีย หายที่ อ าจเกิด ขึ้น กับ
ฐานข้อมูล
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. เวปไซต์ของวิทยาลัยฯ (www.lcc.ac.th)
2. โปรแกรมบริหารการเงินของวิทยาลัยฯ
3. โปรแกรมบริหารงานทะเบียนของวิทยาลัยฯ
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ยง

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารความเสี่ยง และได้กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี เช่น โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี โครงการตรวจสารเสพติด งานการบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา
วิท ยาลัยฯ ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบ ตั ิการประจาปี เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจาปี เพื่อให้ทราบถึงภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย หากพบกรณีปัญหาเกีย่ วกับโรคภัย
ต่างๆ จะได้ดาเนินการแก้ไขแต่ละกรณีต่อไป การตรวจสารเสพติด เพื่อให้ทราบจานวนนักศึกษาทีม่ ี
ปั ญหาด้าน
ยาเสพติดทางวิทยาลัย จะดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขแต่ละกรณี รวมถึงการ
กาหนดมาตรการป้ องกันต่อไป การจัดทาบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา เพื่อติดตามนักศึกษา กรณีท่มี ี
ปั ญหาพฤติกรรม และดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขแต่ละกรณี

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นพิ จารณา

ผล(มี/ไม่
มี)

1.

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสีย่ งที่
สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิง่ เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัวสุ
่ ม โดยการมีสว่ นร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง

มี

2.

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

มี

3.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี
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4.

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ
เสีย่ ง

มี

5.

สถานศึกษามีความเสีย่ งลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน

มี

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น

5
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(1) (2) (3) (4) และ(5)
ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ(3)

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
3. แบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน

วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้ มีก ารประชุ ม เพื่อ วางแผนการจัด ระบบดู แ ลผู้เรีย น และได้ ก าหนดไว้ใ น
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี เช่น งานปฐมนิเทศของ
นัก ศึก ษา งานแต่ งตัง้ ครูท่ีป รึก ษา งานแต่ งตัง้ กรรมการเครือ ข่ายผู้ป กครอง โครงการสนับ สนุ น
ทุนการศึกษา
วิท ยาลัย ฯ ด าเนิ น งานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิ บ ัติก ารประจ าปี เช่ น การ
ปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษา การแต่ ง ตัง้ ครูท่ีป รึก ษาในแต่ ล ะภาคเรีย น การแต่ ง ตัง้ กรรมการเครือ ข่า ย
ผูป้ กครอง การสนับสนุ นทุ นการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการดูแลติดตาม
พฤติกรรมนักศึกษาทีม่ ปี ั ญหาในแต่ละกรณี รวมถึงส่งเสริมนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนได้
แสดงความรู้ ความสามารถในเวทีประกวดต่าง ๆ

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียน

มี

2

สถานศึกษามีการแต่งตัง้ ครูทป่ี รึกษาและจัดให้ผเู้ รียนพบครูทป่ี รึกษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้

3

สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้ กครองเพือ่ ร่วมกันดูแลผูเ้ รียน

มี

4

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู้ รียน
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ รียนทีร่ อ้ งขอ

มี

5

สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รียนกลุ่มเสีย่ งและส่งเสริมผูเ้ รียนปั ญญาเลิศ

มี

5 ครัง้ /สัปดาห์
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การปฐมนิเทศผูเ้ รียน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปติบตั งิ านประจาปี
คาสังแต่
่ งตัง้ ครูทป่ี รึกษา
คาสังแต่
่ งตัง้ กรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
บัญชีรายชือ่ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนแต่ละประเภท
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7. ผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
8. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ ของสถานศึกษา
และ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิ บตั ิ การ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้ มีป ระชุ ม วางแผนการพัฒ นา และดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและภู มิท ัศ น์ ข อง
สถานศึกษา การใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบ ตั ิการ และได้กาหนดในแผนพัฒ นาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบ ัติงานประจาปี เช่น โครงการปรัป รุงภู มิท ศั น์ โครงการ
ห้องเรียนสวยงาม งานบารุงรักษาอุปกรณ์สานักงาน งานดูแลและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและอาคาร
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ โดยรอบบริเวณของวิทยาลัยฯ ให้ดูสวยงาม ร่มรื่น การจัดห้องเรียนสวยงาม โดยการดูแล
รักษาความสะอาด และจัดท าบอร์ดสาระความรู้/ประกาศจากวิท ยาลัย ฯ การบ ารุงรักษาอุป กรณ์
สานักงาน รวมตลอดจนดูแลและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและอาคาร ในการนี้วทิ ยาลัยฯ ได้ดาเนินการ
ประเมิน
ความพึงพอใจของครู บุคลากร และผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1.

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงานศูนย์วทิ ยบริการ โดยการมีสว่ นร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รียน

มี
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2.

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

3.

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรง
ฝึกงาน ศูนย์วทิ ยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและ
ผูเ้ รียน

มี

4.

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

ค่าเฉลีย่ 4.40

5.

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

มี

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3
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ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิ วเตอร์

วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้ มี ก ารประชุ ม วางแผนการบริห ารจัด การวัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ และได้กาหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี เช่น โครงการสารวจการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การสารวจ
การใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ในการนี้ ได้นาผลการสารวจมาดาเนินการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้มปี ริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพการ
ใช้งานทีด่ ี โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผูเ้ รียน ทีม่ ตี ่อ
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการต่อไป

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
และคอมพิวเตอร์

มี

2

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

3

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและ
ผูเ้ รียน

มี
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4

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ค่าเฉลีย่ 4.45
มี

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
3. แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผูเ้ รียน ทีม่ ตี ่อการจัดหา การใช้วสั ดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัย ฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนการพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่ น โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ด้านวิชาการ วิชาชีพ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการฝึ กอบรมพัฒนาครูผูส้ อนให้มที กั ษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่น การ
พั
ฒ
น
า
คุ
ณ
ภ
า
พ
ชีวติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการตรวจสุขภาพประจาปี รวมถึงการประกาศเกียรติคุณครู
และบุคลากรทีม่ ผี ลงานด้านวิชาการดีเด่น

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ร้อยละ

1.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบั
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

100

2.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบั
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

-
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3.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

16.12

4.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบั
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

100

5.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบั
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

10.53

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3
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ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
3. รายชือ่ ครูและบุคลากรทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานการเงินและงบประมาณ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนด้านงบประมาณและการเงิน โดยผูบ้ ริหารได้จดั สรร
งบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการในโครงการและ แผนงาน การจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทส่ี ง่ เสริมใน
การเรีย นการสอน รวมถึงงบประมาณที่สนับ สนุ น นัก ศึก ษาและครูรวมถึงบุ คลากรในการจัด ท า
กิจกรรม งานวิจยั และนวัตกรรม สือ่ การเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี โดยมีงบประมาณ
ทีส่ นับสนุนโครงการเพียงพอ มีวสั ดุอุปกรณ์รองรับอย่างพอเพียง
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ผลการดาเนิ นการ

หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

งบดาเนิ นการ งบรายจ่าย
(1)

1

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสือ่ สาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ

2

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมลู ค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของค่าวัสดุฝึก

3

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสือ่ สาหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ

(2)

ร้อย
ละ
(3)

1,5000,000 11.57

430,000

ผล
(มี /
ไม่มี)
มี

28.67

มี

160,000

1.23

มี

4

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและผูเ้ รียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

750,000

5.78

มี

5

สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝั ง
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

760,000

5.86

มี

12,970,000
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งบดาเนินการ

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. งบการเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
2. เอกสารประกอบการสังซื
่ อ้ วัสดุอุปกรณ์
3. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้
ในประเทศและหรือต่างประเทศ
วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้มกี ารประชุ มเพื่อวางแผนการระดมทรัพ ยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย และได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ได้แก่ โครงการเครือข่ายเพือ่ การศึกษา
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การทัศน
ศึกษา/ดูงานสถานประกอบการ การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ รงคุณวุฒิ และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มาให้ความรู้
แก่ผเู้ รียน ทัง้ นี้เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพิม่ สูงขึน้

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่
มี)

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและหรือต่างประเทศ

2

สถานศึกษามีสาขางานทีม่ กี ารจัดหาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผูเ้ รียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานทีเ่ ปิ ดสอน

ร้อยละ
100

3

สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทัง้ ในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

243 แห่ง

4

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5

6 รายการ

มี
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รายการ
5

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ เพือ่ การปรับปรุง

มี

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4
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พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. จดหมายขอสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ งบประมาณ
2. แผนงานโครงการ
3. แบบประเมินโครงการ
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สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 3

มาตรฐาน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

3.1

5

ดีมาก

3.2

5

ดีมาก

3.3

5

ดีมาก

3.4

5

ดีมาก

3.5

5

ดีมาก

3.6

5

ดีมาก

3.7

5

ดีมาก

3.8

5

ดีมาก

3.9

5

ดีมาก

3.10

4

ดี

3.11

5

ดีมาก

3.12

5

ดีมาก

รวม

59

คะแนนเฉลี่ย

4.92

จุดเด่น

ดีมาก
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วิท ยาลัย ฯ ส่ง เสริม พัฒ นาการบริห ารจัด การอาชีว ศึก ษา โดยจัด ท าแผนบริห ารจัด การ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารความเสีย่ ง การจัดระบบดูแลผูเ้ รียน การพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมทิ ศั น์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการวัสดุครุภณ
ั ฑ์ รวมตลอดถึงการ
บริหารงานวิทยาลัยฯ โดยผูบ้ ริหาร ทีม่ ภี าวะผูน้ า การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
บริหารการเงินและงบประมาณ การระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทัง้ นี้เพื่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพือ่ วางแผนการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ และ
ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา และแผนปฏิบ ัติก ารประจ าปี เช่ น
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ แก่ชุมชน ท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นชุมชน หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา โดยกาหนดเป็ น
กิจกรรมของผูเ้ รียนแต่ละสาขางาน พร้อมไปกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น โครงการจัดทา
ป้ ายนิเทศภาษาอังกฤษเรือ่ ง (AEC) ให้กบั โรงเรียนวัดป่ าตัน

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล/มี/ไม่มี

1.

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียน

มี

2.

สถานศึกษาดาเนินการให้ทกุ สาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
กิจกรรม ต่อปี

10
กิจกรรม

3.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม

ร้อยละ
89.24

4.

สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม

ร้อยละ
85.75

5.

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและมีผลการประเมิน

ค่าเฉลีย่
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โดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

4.25

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

37
สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 4

มาตรฐาน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.1

5

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย

5

ดีมาก

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึน้ ไป)
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน่ /ชุมชน

จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพตา่ กว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จยั
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิ จยั ของผูเ้ รียน
วิ ธีดาเนิ นการ
วิท ยาลัย ฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการโครงการสิง่ ประดิษ ฐ์ งาน
สร้า งสรรค์ หรือ งานวิจ ยั ของผู้เรีย น และได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของ
สถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น โครงการประกวดนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี เช่น การ
ดาเนินการให้ผูเ้ รียนระดับชัน้ ปวช. 3 และ ปวส. 2 จัดทาโครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจ ัย ในรายวิช าโครงการ และได้ จ ัด ประกวดนวัต กรรมและสิ่ง ประดิษ ฐ์ ภ ายใน
สถานศึกษา และคัดเลือกผลงานทีด่ ที ส่ี ดุ ส่งเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ ในการนี้ ได้นาผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เป็ นสื่อการสอนภายในวิทยาลัย ฯ และ
เผยแพร่ผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกสูส่ าธารณชน

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1.

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั

มี

2.

สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนระดับชัน้ ปวช.3 และระดับชัน้ ปวส.
2 จัดทาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั โดยมี
จานวนผลงานทัง้ หมด ตามเกณฑ์เฉลีย่ ระดับชัน้ ปวช.3 จานวน 3
คน : 1 ชิน้ และระดับชัน้ ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิน้

มี

3.

สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งาน

ร้อยละ 78.40
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สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงาน
ทัง้ หมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4.

5.

สถานศึกษาได้นาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทัง้ หมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

ร้อยละ 45

สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด นาไปใช้
ประโยชน์หรือได้รบั รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ร้อยละ 4.94

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4
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พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. เวปไซต์ www.lcc.ac.th
2. โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรมในวิทยาลัยฯ
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จยั
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
หรืองานวิ จยั ของครู

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครู และได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น งานวิจยั ในชัน้ เรียน
วิทยาลัยฯ ดาเนินการตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี เช่น การ
จัดทางานวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
แก้ปัญหาในชัน้ เรียน ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจดั ทาและดาเนินการจัดประกวด
จัดแสดง นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

มี

2

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

มี

3

สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงาน
ทัง้ หมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา

ร้อยละ
76.25
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4

5

สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทัง้ หมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

ร้อยละ 60

สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด นาไปใช้
ประโยชน์หรือได้รบั รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ร้อยละ
16.28

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. งานวิจยั ในชัน้ เรียน
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2. ผลการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ
3. เวปไซต์ www.lcc.ac.th
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มาตรฐาน

สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 5
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ

5.1

4

ดี

5.2

4

ดี

รวม

8

คะแนนเฉลี่ย

4

ดี

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึน้ ไป)
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิง่ ประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ โดยกาหนดให้ครูผูส้ อนทุกคนจัดทางานวิจยั
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และกาหนดให้ผเู้ รียนในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2
จัดทานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ในรายวิชาโครงการ โดยวิทยาลัย ฯ ดาเนินการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่สสู่ าธารณชน

จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพตา่ กว่าดี)
-

144
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพล
โลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิ ตสานึ กด้านการรักชาติ เทิ ดทูน
พระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทานุบารุงศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเ้ รียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ าย ในด้าน
การปลู ก ฝั ง จิต ส านึ ก และเสริม สร้า งความเป็ นพลเมือ งไทย พลโลก และได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น โครงการรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมค่ายคุณ ธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เป็ นต้น กิจกรรมในข้างต้น มุ่งปลูกฝั งจิตสานึก
ด้านการรัก ชาติ เทิด ทู น พระมหากษัต ริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม

7 กิจกรรม

2

สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ผูเ้ รียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ100

3

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 100

4

5

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝั งจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รียน เพือ่ นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝั งจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา

ค่าเฉลีย่ 4.52

146

ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พิธวี นั ไหว้ครู
โครงการค่ายคุณธรรม ปวช. 1
โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการ นักศึกษา
โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจาภาค
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการเทิดพระเกียรติวนั เฉลิมพระชนพรรษา
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (ประเพณีลอยกระทง)
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการดาเนินงาน
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิ จกรรม ในด้านปลูกฝังจิ ตสานึ ก
ด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเ้ รียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ าย ในด้าน
การปลูกฝั งจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็ นพลเมื องไทย และพลโลก และได้กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น โครงการรักษ์
สิง่ แวดล้อม โครงการปลูกป่ า
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น กิจกรรม
ปลูก ป่ า กิจกรรมค่ายอาสาพัฒ นา เป็ น ต้น กิจกรรมในข้างต้น มุ่ งปลูก ฝั งจิต ส านึ ก ด้านการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

1

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้านการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม

2

สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝั ง
จิตสานึก ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

ผล/มี/ไม่มี
5 กิจกรรม
ผูเ้ รียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

3

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝั งจิตสานึก ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

ครูและ
บุคลากร
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เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 100

4

5

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ปลูกฝั งจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษาและผูเ้ รียน เพือ่ นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝั งจิตสานึก
ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

ความสาเร็จ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

มี

ค่าเฉลีย่
4.62
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ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1.
2.
3.
4.
5.

ปลูกป่ า
อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ (จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด)
สร้างฝายกัน้ น้า
โครงการ Reused วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้แล้ว
โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงาน
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเ้ รียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ าย ในด้าน
การปลูกฝั งจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทย และพลโลก และได้กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น โครงการกีฬา
และนันทนาการ
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น กิจกรรม
กีฬาสี วิง่ การกุศล “LCC มินิมาราธอน” การประกวด “LCC Singing Contest” กิจกรรมรับน้อง
ใหม่สาขา เป็ นต้น กิจกรรมในข้างต้น มุ่งส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1.

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม

10 กิจกรรม

2.

สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ

ผูเ้ รียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 100

3.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
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4.

5.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
และผูเ้ รียน เพือ่ นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ
และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

-

ความสาเร็จ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี
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ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. กีฬาสี
2. กรีฑาสี
3. งานประจาปี
4. แสดงช่วงพักกลางวัน
5. ประกวด “LCC Singing contest”
6. กิจกรรมรับน้องใหม่สาขา
7. วิง่ การกุศล “LCC มินิมาราธอน”
8. ประกวดเต้นแอโรบิก
9. ชมรมดนตรี
10. ชมรม Dance
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิ ตสานึ กด้านปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ าย ในด้าน
การปลู ก จิต ส านึ ก และเสริม สร้า งความเป็ นพลเมือ งไทยและพลโลก และได้ ก าหนดไว้ใ น
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น โครงการส่งเสริม
การเรียนรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี เช่น การ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการเรียนรูแ้ ต่ละรายวิชา
การนาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แนวปฏิบตั ิขา้ งต้นมุ่งเน้ นการปลูกฝั งจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1.

สถานศึกษามีการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และ
ผูเ้ รียน

มี

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รียน

มี

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา

ครูและบุคลากร

2.

3.
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ของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

4.

5.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษา และผูเ้ รียน เพือ่ นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ ตี ่อการปลูกฝั งจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00

-

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้อ

4
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พอใช้

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนการเรียนรูร้ ายวิชา
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สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 6

มาตรฐาน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

6.1

5

ดีมาก

6.2

5

ดีมาก

6.3

4

ดี

6.4

4

ดี

รวม

18

คะแนนเฉลี่ย

4.50

ดี

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึน้ ไป)
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ได้แก่ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข ทานุ บารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุ รกั ษ์ สงิ่ แวดล้อม ส่งเสริมการปลูกฝั งจิตสานึก ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมตลอดจนการสอดแทรกเนื้อหาในแต่ละรายวิชา

จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพตา่ กว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายในและได้กาหนด
ไว้ในแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบ ตั ิการประจาปี ได้แก่ งาน
ประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เกีย่ วกับงาน
ประกันคุณภาพภายใน โดยจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะเวลา 3 ปี ) เพื่อเป็ นแนว
ทางการด าเนิ น งานให้ทุ ก ฝ่ ายน าไปปฏิบ ัติ เมื่อ เสร็จ สิ้น การปฏิบ ัติก็จ ะด าเนิ น การวั ด และ
ประเมิน ผล และจัด ท ารายงานประจ าปี เพื่อ เป็ น รายงานประเมิน คุ ณ ภาพภายใน ในการนี้
วิทยาลัยฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ทัง้ นี้เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนิ นการ
หัวข้
อ

ประเด็นการพิ จารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน

มี

2

สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มี
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3

สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มี

4

สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

มี

5

สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

มี

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

5

ดี

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)

4

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ (3)

3

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)

2

พอใช้
ต้องปรับปรุง
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555

วิ ธีดาเนิ นการ
วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายในและได้กาหนด
ไว้ในแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบ ตั ิการประจาปี ได้แก่ งาน
ประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยฯ ได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มกี ารประเมิ น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 โดยผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับดี
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ผลการดาเนิ นการ
ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555
ปี การศึกษา 2557
มาตรฐาน

1

ตัว
บ่งชี้

ผลการตัดสิ นตามเกณฑ์
ดีมาก

1.1

/

1.2

/

1.3

/

ดี

1.4
1.5

/
/

1.6

2

พอใช้

1.7

/

1.8

/

1.9

/

2.1

/

2.2

/

2.3

/

2.4

/

ต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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2.5
3

/

3.1

/

3.2

/

3.3

/

3.4

/

3.5

/

3.6

/

3.7

/

3.8

/

3.9

/

3.10

/
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มาตรฐาน

ตัว
บ่งชี้

ผลการตัดสิ นตามเกณฑ์
ดีมาก

3.11

/

3.12

/

4

4.1

/

5

5.1

6

7

ดี

/

6.1

/

6.2

/

6.3

/

6.4

/

รวม

ต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

/

5.2

7.1

พอใช้

/
26

6

1

รวมตัวบ่งชีท้ ม่ี ผี ลการตัดสินตามเกณฑ์สงู สุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 26 ตัว
บ่งชี้

ความสาเร็จ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4

ดี
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ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าคะแนน

ดีมาก

30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดอยูใ่ น
เกณฑ์ตอ้ งปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

5

ดี

24 – 33 ตัวบ่งชี้

4

พอใช้

18 – 23 ตัวบ่งชี้

3

ต้องปรับปรุง

12 – 17 ตัวบ่งชี้

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

1

หมายเหตุ กรณีทส่ี ถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สงู สุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
จานวน 30 – 34 ตัวบ่งชี้ และมีตวั บ่งชีท้ เ่ี หลือบางตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จะได้ระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอ้างอิ ง
ผลการตัดสินตามมาตรฐานที่ 1 - 7
สรุปผลการประเมิ นตามมาตรฐานที่ 7

มาตรฐาน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

7.1

5

ดีมาก

7.2

5

ดีมาก

รวม

9

คะแนนเฉลี่ย

4.5

ดี

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึน้ ไป)
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วิท ยาลัย ฯ ส่ ง เสริม พัฒ นาการจัด ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา
ดาเนิน งานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาโดยด าเนิ น การตามที่ก าหนดไว้ใ นกฏกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพตา่ กว่าดี)
-
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ภาคผนวก
• มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน
• รายชือ่ คณะผูจ้ ดั ทา
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ปี การศึกษา 2557
ของ วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
........................................
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้ศกึ ษารายละเอียดแผนปฏิบตั ิ
การ
ปี การศึกษา 2557 ของวิทยาลัยแล้วเห็นว่า วิทยาลัยฯได้กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีโครงการ/กิจกรรม ที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีความรูแ้ ละเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องสังคมต่อไป
ทางคณะกรรมการบริห ารวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนา จึง ขอให้ค วาม
เห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ปี การศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขอให้ทางวิทยาลัยฯได้ปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ าหนดไว้ เพือ่ พัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯต่อไป

ลงชือ่
(นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร)
ผูร้ บั ใบอนุญาต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

