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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 120/20 หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์
ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมการเคหะบางพลี ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์ 0-2705-353 โทรสาร 0-2705-3530 Website.
www.ke0walin.ac.th เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
2.1 สภาพสังคมของชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 120/20 หมู่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคม
อุตสาหกรรมการเคหะบางพลี ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์ 0-2705-353 โทรสาร 0-2705-3530 และมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ทิศใต้
จดโรงเรียนเกวลินวิทยา
ทิศตะวันออก จดบริษัทเอนไก ไทยจํากัด
ทิศตะวันตก จดที่ดินการเคหะแห่งชาติ
โดยมีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้
ย่านธุรกิจการค้า
ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
 ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน
ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
 ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................
2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตร เช่น เลี้ยงปลา ทํานา ทําสวนมะม่วง และรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงได้มีประชากรแฝงในเขตพื้นที่อยู่เป็น
จํานวนมากโดยมีประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม (ประมาณ 40, 000 คน)
2.3 ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ
ผู้ปกครองนักเรียนโดยส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และจะประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอุตสาหกรรมการเคหะบางพลี อําเภอบางสาธง
จังหวัด
สมุทรปราการซึ่งรายเฉลี่ยต่อครอบครัว 150,000/ปี
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3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จัดตั้งอยู่บนที่ดินของการเคหะแห่งชาติตั้งอยู่เลขที่
120/20 หมู่ ที่ 16 ซอยบ้ า นพั ก พนั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรม การเคหะบางพลี ตํ า บล บางเสาธง
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 ดําเนินการเช่าในโครงการเคหะชุมชนเมือง
ใหม่บางพลี วาระ 2 บนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา โดยมีนายอําพัน ผันประเสริฐ เป็นผู้รับใบอนุญาต
จัด ตั้ งและนายประยุ ทธ ผั นประเสริ ฐ ผู้ อํา นวยการ เริ่ ม เปิ ด ทํ า การสอนในปี พ.ศ. 2554 หลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2552 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการก่อสร้า งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
อาคารเรียน จํานวน 4 ชั้น รูปตัวยู มีเนื้อที่ 5,826 ตารางเมตร จํานวน 24 ห้องเรียน และห้องประกอบ
ได้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารบั ญ ชี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตลาด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ 1 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ 2 ห้ อ งพิ ม พ์ ดี ด ไทย 1 ห้ อ งพิ ม พ์ ดี ด อั ง กฤษ 1
รวมจํานวน 7 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีห้องและอาณาบริเวณกว้างขวางเพื่อบริการ ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกให้ กั บ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา อาทิ เ ช่ น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งพยาบาล ห้ อ งงานปกครอง ห้ อ งธุ ร การ
ห้องผู้บริหาร (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อํานวยการ) โรงอาหาร ลานอเนกประสงค์ ห้องสุขา (แยกชาย/หญิง)
และสนามบาสเก็ตบอล อันเป็นการจัดแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อนักเรียน/นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนแห่งนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ (KE0WALINBUSINESS ADMINISTRATI0N
TECHN0L0GICAL C0LLEGE) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพด้วยความเอา
ใจใส่ดูแล นักเรี ยน/นั กศึก ษา ให้มี ประสิ ทธิ ภาพในการเรีย น เกิ ดศักยภาพและประสิท ธิผ ลในการทํา งาน
พร้ อ มที่ จ ะผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งอั น ได้ แ ก่
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี นิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม
เวลโกรว์ ฯลฯ ที่มีความต้องการตลาดแรงงานด้านอาชีพ อยู่เป็นจํานวนมากในอนาคต
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4. โครงสร้ างการบริหารของสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ประจําปีการศึกษา 2558
นายอําพัน ผันประเสริฐ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นางเกวรินทร์ ผันประเสริฐ
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
นายประยุทธ ผันประเสริฐ
ผู้อาํ นวยการ

คณะ
ฝ่ายวิชาการ

1. งานหลักสูตรและการสอน
2. งานนิเทศการสอน
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/
นักศึกษา

1. งานธุรการและงานสารบรรณ
2. งานบุคลากร
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานทะเบียน/วัดผล
5. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6. งานวางแผนและงบประมาณ

1. งานแนะแนวอาชีพและการจัดงาน
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3. งานสัมพันธ์ชุมชน
4. งานพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
5. งานอาคารสถานที่

1. งานครูที่ปรึกษา
2. งานปกครอง
3. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4. งานห้องสมุด
5. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ
6. งานโครงการ/กิจกรรมนักเรียน
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากําหนด
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นายอําพัน ผันประเสริฐ
นายประยุทธ ผันประเสริฐ
นางเกวรินทร์ ผันประเสริฐ
นายบุญธรรม สอนง่าย
นายคัมภีร์ เพ็งกระจ่าง
นางสาวนวรัตน์ ศึกษากิจ

ตําแหน่งในคณะกรรมการ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ประธาน
ผู้อํานวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู

5.2 ผู้รับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล นายอําพัน ผันประเสริฐ
โทรศัพท์ 0-2705-3536
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การศึกษา
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2554
5.3 ผู้จัดการ ชื่อ – สกุล นายอําพัน ผันประเสริฐ
โทรศัพท์ 0-2705-3536
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การศึกษา
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2554
5.4 ผู้อํานวยการ ชื่อ – สกุล นายประยุทธ ผันประเสริฐ
โทรศัพท์ 0-2705-3536 E- mail b0at22285@h0tmail.c0m
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง
3
3
3
3
3
2
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6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากว่าปริญญา
ตรี

วุฒิการศึกษา

ครูพิเศษ

จํานวน
(คน)

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจํา

ประเภทบุคลากร

สถานภาพ

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

1

1

-

1

-

-

-

1

-

ผู้อํานวยการ

1

1

-

1

-

-

1

-

-

ครู

12

12

-

6

6

-

1

11

-

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บุคลากรสนับสนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

14

14

-

8

6

-

2

12

-

ครู หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
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สาขางานคอมพิวเตอร์

ต่ํากว่าปริญญา
ตรี

สาขางานการตลาด

ปริญญาตรี

3

ปริญญาโท

สาขางานการบัญชี

ปริญญาเอก

8

ไม่มี

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

วุฒิการศึกษา

มี

จํานวน
(คน)

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูพิเศษ

สาขาวิชา/สาขางาน

สถานภาพ
ครูประจํา

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน

-

5

3

-

1

7

-

3

-

2

1

-

1

2

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

4

4

-

3

1

-

-

4

-
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หมายเหตุ ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา
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7. จํานวนผู้เรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี

1

หลักสูตร/ประเภทวิชา
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
ปวส. แยกตามประเภทวิชา
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวม

2

ปกติ
182
88
94
88
-

ทวิภาคี

รวม

3
ทวิภาคี

-

ปกติ
113
83
30
83
-

ทวิภาคี

-

ปกติ
55
55
55
-

94
-

-

182

-

ทวิภาคี

-

ปกติ
350
226
124
226
-

30
-

-

-

-

124
-

-

113

-

55

-

350

-

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ
เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ์ ของให้สถานศึกษารายงานจํานวน
ผู้เรียน แต่ละวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้วย

-
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
1. ผลงานที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัย
- ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลต้นแบบตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558
รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจของครูอาจารย์
- นายประยุทธ ผันประเสริฐ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจําปีการศึกษา
2558 โดย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ.วันที่ 13
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
- นางสาวนวรัตน์ ศึกษากิจ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น เนื่องใน
วันครูแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558
- นางสาวรัตนาภรณ์ ผันประเสริฐ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น เนื่องในวันครู
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558
- นายสันติ พลเรือง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558
- นางสาวคณัสนันท์ โกวิทย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการ
ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน
- นางสาวรัตนาภรณ์ ผันประเสริฐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขัน
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน
รางวัลและผลงานของนักเรียน
1. นายธีรพงศ์ ชาญสมร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับชาติ ในการแข่งขันการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Ad0be
Flash CS6
2. นายปิยวัฒน์ เครือยะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับชาติ ในการแข่งขันการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Ad0be
Flash CS6
3. นางสาวธนพร รสชื่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
ภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
Micr0s0ft Access 2010
4. นายพีรวัฒน์ คลังกลาง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
ภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการติดตั้งโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
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5. นายกิตติภูมิ สุขคมขํา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
ภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์
6. นางสาวธิดารัตน์ สีเสน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
ภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์
สํานักงาน (MS-0ffice-2010)
7. นายจิรายุทธ สังกะสินสู่ ได้รบั รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
ภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม Ad0be
Ph0t0sh0p CS6
8. นายกฤตณัย กาณจโนภาส ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม
Ad0be Ph0t0sh0p CS6
9. นายธีรนัย เสนชัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม Ad0be
IIIustrat0r CS6
10. นายปิยวัฒน์ เครือยะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม Ad0be
IIIustrat0r CS6
11. นายธีรพงศ์ ชาญสมร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
ภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม Ad0be
IIIustrat0r CS6
12. นางสาวกนกวรรณ วงแก้ว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม
Ad0be Access 2010
13. นางสาววรินรัชต์ ไอยลา ได้รบั รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม
Ad0be Flash CS6
14. นางสาวประภัสสร เกตุเพิ่มพูน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการใช้
โปรแกรม Ad0be IIIustrat0r CS6
15. นางสาวเมย์รินทร์ จันทรังษี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันเทคนิคการ
นําเสนอขายสินค้าและบริการ
16. นางสาวชนากานต์ ดาเชิงเชา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันเทคนิคการ
นําเสนอขายสินค้าและบริการ
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17. นางสาวพรพิมล สนธิ์รักษา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันเทคนิคการ
นําเสนอขายสินค้าและบริการ
18. นางสาววรรณี บุตรแสน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันเทคนิคการนําเสนอ
ขายสินค้าและบริการ
19. นายปิยะพงษ์ กล่อมอู่ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการประกวด
Vr.Star(หนุ่มหล่อสาวสวย)
20. นางสาววาสนา ทินช่วย ได้รบั รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการแข่งขันการประกวด
Vr.Star(หนุ่มหล่อสาวสวย)
21. นายปิยพงษ์ กล่อมอู่ ได้รับรางวัลรองขวัญใจ ในการประกวดร้องเพลง งานประเพณีลอย
กระทง การเคหะเมืองใหม่บางพลี ณ. ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน
พ.ศ.2558
22. นางสาวกนกวรรณ วงแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
23. นายปรัชฐพงษ์ ปานพิมพ์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
24. นายอภิสิทธิ์ ตุงคุณะ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
9. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
(ตัวอย่างการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาคผนวก)
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา (Phil0s0phy) สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ผู้ที่รู้ดี รู้ถูกต้อง ย่อมจะเจริญก้าวหน้า ส่วนผู้ที่รู้ไม่ดี คือรู้บ้างไม่รู้บ้าง หรือไม่รู้แต่แสดงว่าตนรู้
คนอื่นโง่หมด ประเภทหลังนี้ย่อมเสื่อม ผู้ที่ชอบความถูกต้องยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น รวมไปถึงไม่
สนับสนุนให้มีการผิดกฎหมายและศีลธรรมย่อมเจริญ ตรงกันข้าม ย่อมฉิบหายแน่นอน
1.2 คําขวัญประจําโรงเรียน ความรู้ คู่คุณธรรม นําให้เกิดสุข
ความรู้ : โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้
พื้นฐานด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนําความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
คู่คุณธรรม : โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ ไม่ลบหลู่ ดูหมิ่นศาสนาอื่น
และแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธี
นําให้เกิดสุข : โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน นําวิชาความรู้ที่ได้รับนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจําวันไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียน หรือความรู้ที่ได้รับจากภายนอกห้องเรียน เพื่อทําให้การ
ดํารงชีวิตเพื่อให้เกิดสุข
1.3 วิสัยทัศน์ (Visi0n)
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เน้นการเรียนรู้ การฝึกทักษะ สมรรถนะในงาน
อาชีพ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รู้จักพึ่งตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
1.4 พันธกิจ (Missi0n)
1. มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อก่อให้เกิด
ศักยภาพใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม มุ่งเน้นภารกิจ 3 ด้าน (3 D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Dem0cracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)
2. พัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ในงาน
อาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ และภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ได้
ศึกษามีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม ตลอดจนรู้จักพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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4. พัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกด้านให้สูงขึ้น มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เสียสละ ทุ่มเท มีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ
5. พัฒนา จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ด้วยการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการสอน สื่อการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน รองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015
6. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน/
นักศึกษา
7. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีการกระจายอํานาจ และมุ่งเน้น
บรรยากาศของระบอบประชาธิปไตย
8. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน/
นักศึกษาแต่ละระดับ เพื่อแสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสร้า งและประสานความร่วมมือ
ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นโดยใช้วิถีแห่ง
การศึกษานําทาง
1.5 เป้าหมายของสถานศึกษา (G0ALS)
วิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป้าหมายไว้ในอนาคตระหว่างปี 2554 – 2558
รวมระยะเวลา 5 ปี เพื่อการพัฒนาในอนาคต ทั้งในภาพรวมและแต่ละด้าน ประกอบด้วย
1. ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเด่นชัด สามารถนําไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 – 2559)
2. หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่น ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสร้างงาน
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตน
3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
4. จัดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เพียงพอ ปลอดภัย และเอื้ออํานวยต่อการใช้งาน
5. การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
6. พัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่เวทีการศึกษาในประชาคมอาเซียน
7. นักเรียน/นักศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ โดยมุ่ง
ส่งเสริมทางด้านสติปัญญา ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
8. พัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม และรู้จักพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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1.6 คติพจน์ (M0tt0) ค่าของคนที่ผลของงาน
เราทุกคนไม่ว่าจะทํางานอยู่ในแวดวงใด ตําแหน่งใดก็ตามย่อมหนีไม่พ้นคําว่า“ผลงาน”ที่จะ
ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการวัดระดับ“คุณค่า”ของคนคนนั้น จะทําอย่างไรให้สามารถสร้างผลงานที่ดี
ขึ้นมาได้ คําตอบคือต้องมีความรู้ในงานที่ทํา แต่มีเพียงความรู้เท่านั้นคงไม่พอเพราะรู้แต่ทําไม่เป็นก็มี ผลงานที่
ดีจึงต้องรู้แบบมีความชํานาญด้วยการฝึกฝนเหมือนมีดาบแล้วลับให้คมเสมอ แต่ความรู้และความชํานาญ ก็ไม่
อาจสร้างผลงานที่ดีถ้าขาด “ใจ” เพราะมันเป็นตัวขับเคลื่อน คนทั้งรู้ทั้งเก่งและชํานาญ แต่ทําไมทําไม่ดีหรือไม่
ทํา นั่นก็เพราะ “ไม่มีใจที่จะทํา” มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) เราจับต้อง “ความรู้ความชํานาญ”
2. แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์สามารถนําเสนอได
ตามตัวอย่างในภาคผนวก เพื่อให้การดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยสามารถบรรยายเป็นตารางหรือแผนผังแสดงความเชื่อมโยงของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และตัววัดของโครงการ/กิจกรรม ตามตัวอย่างความสอดคล้องของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา ในภาคผนวก
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โครงการ และกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ 4 ปี
กรณีทําเป็น แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (ฉบับสถานศึกษา)
ประเด็นกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน/นักศึกษา
เป้าหมายตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ระดับองค์กร
1. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน/นักศึกษา
มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพทั้ง
ระดับเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมีความสามารถในการ
แข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม มีบคุ ลิกภาพดี
มีมนุษย์สมั พันธ์ที่เหมาะสม มีความ
เป็นประชาธิปไตย มีเอกลักษณ์ไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ตอบสนองกลยุทธ์

ปี
ปี
ปี
ปี
2556 2557 2558 2559
1) ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ 62
70
75
72 1. กิจกรรมทักษะการ
เขียนและอ่านเพื่อพัฒนา
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตาม
ความรู้
เกณฑ์ที่กําหนดทุกชั้นปี
2. แข่งขันทักษะวิชาชีพ
2) ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่
90
95
92 ภายใน
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 85
3. แข่งขันทักษะวิชาชีพ
และคณิ ต ศาสตร์
ใช้
ภายนอก
แก้ ปั ญ หาในการปฏิบั ติ ง านอย่ า ง
4. เข้าค่ายอบรม
เป็นระบบ
คุณธรรม จริยธรรม
3) ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ 90
95 5. ประกอบ ซ่อมและ
95
95
มีทั ก ษะในการสื่ อ สารด้ า นการฟัง
แก้ไขคอมพิวเตอร์
การพู ด การอ่ า น การเขี ย น และ
เบื้องต้น
การส นทนาทั้ ง ภาษาไทยแล ะ
6.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ภาษาต่างประเทศ
ยาเสพติด
7. กิจกรรมชมรมกีฬา
98
95
100
95
4) ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่
กลางแจ้ง
มี ค วามสามารถใช้ ค วามรู้ แ ละ
8. กิจกรรมวันมาฆบูชา
เทคโ นโ ลยี ที่ จํ า เป็ น ในการจั ด
9. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
การศึ ก ษาค้ น คว้ า แล ะปฏิ บั ติ
10. กิจกรรมชมรม
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ต่างประเทศ

งบ
ประมาณ
10,000.5,000.15,000.10,000.10,000.500.1,000.500.1,000.500.-
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กลยุทธ์ระดับองค์กร

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายตัวชีว้ ัด
ที่ตอบสนองกลยุทธ์
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ปี
ปี
ปี
ปี
2556 2557 2558 2559
94 11. กิจกรรมวัน
5) ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ 90
90
95
เข้าพรรษา-แห่เทียน
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่า นิ ย มที่ ดี
เข้าพรรษา
งา มใ นวิ ช า ชี พ บุ คลิ กภ า พ ที่
12. กิจกรรมวันแม่
เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
แห่งชาติ
6) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่
95
13. กิจกรรมวันพ่อ
95
95
95
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตาม
แห่งชาติ
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
15.กิจกรรมวันไหว้
7) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่
ครู
100
100
100
100
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
16.โครงการสอบ
วิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
8) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ 80
85
90 17.โครงการตาม
ได้งานทําในสถานประกอบการ/
รอยพ่อ
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
18.โครงการ
ในรอบ 1 ปี
ปฐมนิเทศการ
ฝึกงาน
3.0
3.5
1.0
2.0
9) ระดับความพึงพอใจของสถาน
19.โครงการนิเทศ
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่
นักเรียนฝึกงาน
พึงประสงค์ ของผู้สําเร็จการศึกษา
20.โครงการพัฒนา
หลักสูตรฯ

งบ
ประมาณ
2,000.1,000.1,000.2,000.2,000.2,000.2,000.50,000.10,000.-

ประเด็นกลยุทธ์ : เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะความ
ชํานาญในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้
อย่างครูมอื อาชีพมีอดุ มการณ์และจิต
วิญญาณในความเป็นครู รักองค์กร รัก
ในวิชาชีพ มีภาวะผู้นําและมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

1) ร้อยละของครูและบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

85

90

95

2) อัตราส่วนของครูผู้สอนประจํา 100
ที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน
แต่ละสาขาวิชา

100

3) อัตราส่วนของครูผู้สอนประจํา 1:20
ต่อนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด

1:35

1:40

1:30

4) อัตราส่วนของครูและบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ ที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชี พ
อย่างถูกต้องเหมาะสม

95

95

95

90

100

92
100

1. สัมมนาวิชาการ
บุคลากร
2. นิเทศการสอน
3. กิจกรรมศึกษาดู
งานภายในภายนอกประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพ
สอดคล้องกับสาขา
ผู้เรียน
5. ศึกษาต่อ
6. คัดเลือกครูดีเด่น
7. สัมมนาคุณธรรม
เพื่ออาชีพครู
8. กิจกรรมวันครู
9. โครงการอบรม
วิชาการและวิชาชีพ
ครู

10,000.5,000.100,000.10,000.100,00.20,000.1,000.15,000.10,000.-
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ประเด็นกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ระดับองค์กร

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ

1) ระดับคุณ ภาพการบริหารของ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ส อดคล้ อ งกั บแผ น
3. วิทยาลัยฯ จัดองค์กรโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ประชาคมอาชีว ศึ ก ษาด้ วยความ
แห่งชาติ 2542 พรบ. โรงเรียนเอกชน โปร่งใสตรวจสอบได้
พ.ศ. 2550 โดยเน้นการบริหารเชิงกล 2) ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
ยุทธ์ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการเรียนรู้
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
ของโรงเรียน
3) จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒ นา
ผู้ เ รี ย นการวิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรม
การบริหารจัดการทางวิชาชีพและ
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4) ร้ อ ยล ะของงบประมาณ ที่
วิทยาลัยฯ จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นอย่ า ง
เหมาะสม
5) ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารสถานที่ ประกอบห้องเรียน
ห้อ งปฏิ บัติก าร ศู น ย์ วิท ยบริก าร
พื้นที่ฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับวิชาที่
เรี ย น มีบ รรยากาศที่ เอื้อ ต่อ การ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
6) ระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด ระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายตัวชีว้ ัด
งบ
ที่ตอบสนองกลยุทธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ประมาณ
2556 2557 2558 2559
1.ประกันคุณภาพ
5,000.ดี
ภายในสถานศึ
ก
ษา
ดี
ดี ดี
2.โครงการระดม
2,000.ทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา
ดี
3.โครงการจัดซื้อครุ 338,799.
ดี
ดี ดี
ภัฑณ์
35
4.โครงการ Big
4,000.Cleanning Day
10
15
15
15

10

15

ดี

ดี

ดี

15

15

ดีมาก ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ประเด็นกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน
เป้าหมายตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ระดับองค์กร
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกทักษะวิชาชีพที่
เน้นการผลิตกําลังคนให้มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน
เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิทยาลัยฯ และการ
รับรองสมรรถนะของผู้เรียน ในการ
ประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการและค่านิยมที่ดี
ต่อวิทยาลัยฯ โดยมีเป้าหมายให้
ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน มีงานทํา และดํารงชีวิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ

ปี
ปี
ปี
ปี
2556 2557 2558 2559
1) ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐาน ดี
ดี ดีมาก
ดี
สมรรถนะของวิทยาลัยฯที่มีการ
พัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2) ระดับคุณ ภาพของการจัดการ
เรียนรู้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ
มีการฝึกปฏิบัติจ ริงเพื่อ ให้ผู้เรีย น
ได้ พั ฒ นาธรรมชาติ อ ภิ บ าลเต็ ม
ศักยภาพการสอน

ดี

3) ระดั บ ความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละสาขาวิชา

ดี

4 ) จํ า น ว นค รั้ งป ร ะเภ ทข อ ง
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ ช าการ
ด้า นคุ ณ ฯธรรม เทคโนโลยี และ
ด้านทัศนศึกษาแก่ผู้เรียน

ดี

20

งบ
ประมาณ

1. ส่งเสริมการจัดแหล่ง 10,000.เรียนรู้
10,000.2. วิจัยในชั้นเรียน
50,000.3. โครงการทัศนศึกษา
4.โครงการจัดซื้อ
338,799.
35
ดี ดีมาก ครุภัณฑ์
ดี
5.โครงการอบรมด้าน
5,000.วิชาการและวิชาชีพ
2,000.6.โครงการถ่ายทอด
ความรู้คอมพิวเตอร์ฯ
155,000.7.โครงการวันวิชาการ
1,000.ดีมาก ดีมาก ดีมาก 8.โครงการต่อต้านยา
เสพติด
3,000.9.โครงการนักเรียน
ดี
ม
าก
ดีมาก อาสาเพื่ออาชีวะปลอด
ดี
บุหรี่
2,000.10.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด

5) จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
พบครู ที่ ป รึ ก ษาและตรวจสาร
เสพติด
6) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ล าออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

โครงการ/กิจกรรม
ที่ตอบสนองกลยุทธ์

10

10

8
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ประเด็นกลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายและขอความร่วมมือทางการศึกษา
เป้าหมายตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ระดับองค์กร

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ตอบสนองกลยุทธ์

ปี
ปี
ปี
ปี
2556 2557 2558 2559
30
30 1.อบรมคอมพิวเตอร์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
1) จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ 20
25
เบื้องต้นสําหรับ
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งภายใน
ระดมทรั พ ยากรจากแหล่ ง ต่ า งๆ
ประชาชน
และภายนอกวิทยาลัยฯ ที่เข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
2.โครงการเศรษฐกิจ
นําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งมี
พอเพียง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
25
25 3.โครงการอบรมด้าน
การประกอบอาชีพ และการสืบสาน 2 ) จํ า น ว น ค น -ชั่ ว โ ม ง ข อ ง 15
25
วิชาการและวิชาชีพ
วัฒนธรรม โดยมีการระดม
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ นํ า
4.โครงการภาษาจีน
ทรัพยากร เพื่อพัฒนานักเรียน/
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการ
5.โครงการอาสาพัฒนา
นักศึกษา ให้มีคณ
ุ ภาพและ
พัฒนาผู้เรียน
ชุมชน
สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
3)
จํ
า
นวนครั
้
ง
และประเภทของ
10 6.โครงการอนุรักษ์และ
10
สถานประกอบการตลาดแรงงาน
7
5
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และองค์กรวิชาชีพ ตลอดจนการ
สิ่ง แวดล้ อ มวั ฒ นธรรม ประเพณี
7.โครงการธนาคารขยะ
ให้บริการทางวิชาชีพ
และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
8.โครงการประกวด
นิทรรศกาลเศรษฐกิจ
4 ) ร้ อ ยล ะขอ งจํ า นวนส ถา น 80
พอเพียง
85
85
80
ประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
9.โครงการ Big
ร่วมกับวิทยาลัยฯ ทั้งจัดการระบบ
Cleanning Day
ปกติ และทวิภาคี
10.โครงการจัดแสดง
5) ร้อยละของงบประมาณในการ
สินค้า
จัดกิจกรรม/โครงการที่ใ ห้บริการ 5
15 11.โครงการจัดตกแต่ง
10
10
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
ผลิตภัณฑ์สชู่ ุมชน
พั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และ
12.โครงการการออม
กิ จ กรรม/ โครงการฝึ ก ทั ก ษะ
เพื่ออนาคตสูช่ ุมชน
วิ ช าชีพ เป็ น การประกอบอาชี พ
13.โครงการเผยแพร่
ของประชาชน ต่องบดําเนินการ
ความรู้เรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์ฯ
14.โครงการตรวจเช็ค
บริการซ่อมคอมฯ
15.โครงการวันสุนทรภู่
16.โครงการประเพณี
ลอยกระทง

งบ
ประมาณ
10,000.1,500.7,000.10,000.2,000.2,000.652.2,000.4,000.2,000.1,200.3,000.2,000.2,000.1,500.2,000.-
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ประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
เป้าหมายตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ระดับองค์กร

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ

ปี
ปี
ปี
ปี
2556 2557 2558 2559
30
40 40
1) จํา นวนนวัต กรรมสิ่ งประดิ ษ ฐ์ 20
งานวิ จั ย และโครงการวิ ช าชี พ ที่
นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
พั ฒ นาการเรี ย น การสอน การ
ประกอบอาชี พ หรื อ การพั ฒ นา
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และประเทศซึ่ ง
นําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ

6. พัฒนาวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พัฒนาระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางวิชาชีพการเชื่อมโยงการวิจัยกับ
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
วิ ช า ชี พ ก า ร นํ า ผ ล ก า ร วิ จั ย
ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละถ่ า ยทอดองค์ 2) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
ความรู้สู่สังคม
การสร้ า งพั ฒ นาและเผยแพร่
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย
แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง วิ ช า ชี พ ต่ อ
งบประมาณทั้งหมด

5

7

10

10

โครงการ/กิจกรรม
ที่ตอบสนองกลยุทธ์
1. กิจกรรมผลิตสือ่ การ
สอนโดยคอมพิวเตอร์
2. งานวิจยั ครูและ
นวัตกรรมครู
3.งานนวัตกรรมนักเรียน
4.โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยของนักเรียน
5.โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยของครู
6.โครงการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยของครู
7.โครงการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยของนักเรียน

งบ
ประมาณ
5,100.20,000.2,000.2,000.-

2,000.5,000.5,000.-

5,000.-
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3. รายงานด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
รายรับ
รายการ

รายจ่าย
บาท

รายการ

บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2,669,400.00 - เงินเดือนครู

- ค่าธรรมเนียมอื่น

2,945,750.00 - เงินสมทบ 3%

167,886.00

- เงินอุดหนุนรายบุคคล

3,043,913.25 - ค่าตอบแทนครูพิเศษและค่าจ้างประจํา

504,839.00

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

934,845.00 - ค่าหนังสือเรียน

- รายได้อื่น

866,770.00 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,825,636.00

429,000.00
98,670.00

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

203,400.00

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

203,775.00

- กิจกรรมวิชาการ

81,510.00

- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

20,377.50

- กิจกรรมพัฒนาวิชาการสารสนเทศ

20,377.50

- กิจกรรมศึกษาดูงาน

81,510.00

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
การสอน วัสดุฝึก

243,644.00

- สําหรับการจัดการเรียนการสอน
- สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป

216,333.70
267,878.00
409,666.30

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด

316,402.00

หมาย
เหตุ

21

รายรับ
รายการ

รายจ่าย
บาท

รายการ

บาท

จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

รวมรับ

- งบดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

138,187.00

- ค่าครุภัณฑ์

243,644.00

- ค่าสาธารณูปโภค

1,075,246.64

- ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคารสถานที่

1,208,382.00

- ค่าเบี้ยประกันภัย

130,455.90

- ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

25,714.00

- ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

830,910.66

- ทุนสะสม

920,008.05

10,460768.25 รวมจ่าย

10,460768.25

หมาย
เหตุ
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ......

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

-

-

จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (VNET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสาขาวิชาการตลาดให้สูงขึ้น
ควรนําผลงานนักเรียนเข้าประกวด
แข่งขันในหน่วยงานเอกชน รัฐบาลและ
ควรสนับสนุนให้ครูทุกคนส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรืองานวิจัยใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ

ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรจัดให้มีมาตรฐานของ
สถานศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรฐานกลาง
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ชุมชน
องค์กรภายนอกร่วมในการวางแผน
บริหารจัดการสถานศึกษามากขึ้น พร้อม
ทั้งจัดหาโครงการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สาขาการตลาดสถานศึกษาควรทํา
โครงการ

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
ทดสอบการศึกษา
ระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET)
-โครงการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนสาขาวิชา
การตลาด
- โครงการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
- อยู่ในช่วงดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานของ
สถานศึกษา
- อยู่ในช่วงดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
นันทนาการให้นักเรียนได้แสดงออก
และทําให้นักเรียนสนใจในวิชาชีพมาก
ยิ่งขึ้น และควรดําเนินกิจกรรมให้
ต่อเนื่องและหลากหลายโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสาขาการตลาดสถานศึกษา
ควรทําโครงการนันทนาการให้นักเรียน
ได้แสดงออกและทําให้นักเรียนสนใจ
ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น และควรดําเนิน
กิจกรรมให้ต่อเนื่องและหลากหลาย
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสาขา
การตลาด
-โครงการชมรม
-

หมายเหตุ สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาเปิดได้เพียง 5 ปี ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุร กิจได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง
ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ความพยายาม วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปีให้
มากที่สุด ดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านการ
จัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรโดยบูรณาการกับคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา
4. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยการพัฒนาเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
5. มีระบบดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก
ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ
พูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม
6. วิทยาลัยได้ดําเนินการโดยนําผลการเรียนของผู้เรียนทุกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด โดยยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน
ผู้เรียน
หลักสูตร/ประเภท
ที่ลงทะเบียน
สาขาวิชา/สาขางาน
ชั้นปี
วิชา
เรียน
ทั้งหมด
(1)
20
การบัญชี
1
34
การตลาด
1
34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
29
การบัญชี
2
ปวช.
การตลาด
2
17
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
37
การบัญชี
3
6
การขาย
3
22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
27
รวม ปวช.
226
1
27
การบัญชี
2
10
1
33
ปวส.
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2
4
1
40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
16
รวม ปวส.
130
รวม ปวช. และ ปวส.
356

จํานวน
ผู้เรียน
ที่ออก
กลางคัน
(2)

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

จํานวน
ผู้เรียน
ที่เหลือ
จํานวน
(3)
ร้อยละ
(4)

6

14

14

100

14

20

4

20

4

30

29

96.66

4

25

23

92

2
2
2
4
38
1
9
4
1
15
53

15
35
4
18
27
188
26
10
24
4
36
15
115
303

6
29
4
9
25
143
25
10
18
4
36
15
108
251

40
82.85
100
50
92.59
74.90
96.15
100
75
100
100
100
95.19
85.04

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้า ย
ของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดทําการสอน
3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน

26

4. ในกรณีที่มีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมดด้วย
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือหลักสูตร
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. เครื่องมือวัดและประเมินผล
4. รายงานผลการเรียน
5. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด โดยจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
6. ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดโดยจําแนกตามประเภทวิชาสาขาวิชาในภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 2
7. ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยจําแนกตามประเภทวิชาสาขาวิชในภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่ 2
8. ข้ อมู ล ผู้ เรี ย นที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 2.00 ขึ้น ไป โดยจํ า แนกตามประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน ชุ มชน ที่ มีต่ อ
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนําผลการประเมินระดับความพึงพอใจมาทําการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถขอผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หน่วยงาน และชุมชน
ความพยายาม
1. สถานศึกษาได้สร้างเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating scale) 1-5 ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน แล้ว
นําข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมสั ม มนาวิ ช าชี พ หลั ง การฝึ ก งานของนั ก เรี ย นกั บ สถาน
ประกอบการ
3. สถานศึกษาจัดนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ทุกปีการศึกษา
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มีการ
จํานวนของสถาน
ร้อยละของสถาน
ประเมิน
ประกอบการและบุคคลใน ประกอบการและบุคคลใน
จํานวนที่ตอบกลับ
ความพึง
ชุมชนที่มีผลการประเมิน ชุมชนที่มีผลการประเมิน
พอใจโดย
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ความพึงพอใจเฉลี่ย
กําหนดกลุ่ม
3.51 – 5.00
3.51 – 5.00
ตัวอย่าง
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
สร้าง
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
เครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล
มี = 1
67
10
67
10
67 x100 10 x100
10
ไม่มี 0
67
รวม
77
77
100
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

และมีผลตาม (5)
และมีผลตาม (4)
และมีผลตาม (3)
และมีผลตาม (2)
และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

1. แบบรายงานความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
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มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคโนโลยี เกวลินบริ หารธุ รกิจจัดทํา โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมื อทาง
วิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ความพยายาม วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี เกวลิ นบริ หารธุ ร กิจ ได้ แต่ง ตั้งคณะกรรมการดํา เนิ น การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยนําผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของผู้เรียนระดับ ปวช. ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน ที่มีผลผ่านเกณฑ์ การประเมิน โดยต้องได้คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีไม่ต่ํากว่า ร้อย
ละ 60 ของคะแนนสอบ และคะแนนสอบภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนสอบของผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน จํานวนผู้เรียนชั้น
ประเภทวิชา/
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
ปีสุดท้ายที่สอบ
ระดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
โครงสร้างหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์ฯ
การบัญชี
การขาย

4
18
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
รวม ปวช.
49
การบัญชี
10
ปวส.
การตลาด
4
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
รวม ปวส.
29
รวม ปวช. และ ปวส.
58
หมายเหตุ จํานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย

ปวช.
พาณิชยกรรม

4
18
27
49
10
4
15
29
58

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ร้อยละ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ข้อสอบจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2. รายชื่อผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. แยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. รายชื่อผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. จํานวนร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ครบทุก รายวิ ช าตามโครงสร้า งหลัก สู ตร ในระดับ ปวช. และ ระดั บ ปวส. แยกตามประเภทวิ ชา
สาขาวิชา สาขางาน
5. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2558

31

มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ได้ทําการจัดประชุมชี้แจงการสอบ V-NET
ให้ครูและนักเรียนทราบ และจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยให้แผนกวิชาทุกแผนกวิชาร่วมกับงานวัดและประเมินผล จัดทําแผนงานโครงการ
โครงการ สอนทบทวนในรายวิชาที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้กับผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 โดย
จําแนกตามหมวดวิชา ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ความพยายาม วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ทําการประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET
หน้าเสาธงชาติ ติดป้ายประกาศ จัดประชุมครู นักเรียน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิค ในการสอบ และ
จัดหาหนังสือให้ครูสอนเสริมก่อนถึงกําหนดสอบ โดยให้ผู้เรียนระดับ ปวช.และปวส. ชั้นปีสุดท้ายได้เข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และได้นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้ายทุกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่มีค่า
คะแนนระดับชาติขึ้นไป ไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จํานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ

4
18
27
49

4
2
16
22

จํานวนผู้เรียน
จํานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขนึ้ ไป

4
1
11
25

ร้อยละ

100
50
68.75
72.91

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จํานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ

10
4
15
29

9
4
13
26

จํานวนผู้เรียน
จํานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขนึ้ ไป

7
2
9
18

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
ปวช.
ปวส.

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ร้อยละ

77.77
50
69.23
65.66
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ํากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. รายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จําแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) จํ า แนกตามประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน
3. รายชื่อผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาการขาย

ที่ได้รับค่า
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มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
วิ ทยาลั ยได้ ดํา เนิ นการโดยให้ ผู้ เรี ย นระดั บปวช. ชั้ นปีสุ ด ท้ า ยได้เข้ า รั บการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และได้นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนปวช.ชั้นปีสุดท้ายทุกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
จํานวนผู้เรียนที่
จํานวนผู้สอบ
จํานวน
ลงทะเบียนเข้า
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
ผู้เรียน
ทดสอบ
ร้อยละ
งาน
กลุ่มวิชา
ทั้งหมด
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการบัญชี
4
4
1
25
ปวช.
สาขาวิชาการขาย
18
2
1
50
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
16
8
50
รวม ปวช.
49
22
10
41.66
ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
10
9
7
77.77
สาขาวิชาการขาย
4
4
0
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
13
6
46.15
รวม ปวส.
29
26
13
61.96
รวมทั้งหมด
78
48
23
47.91

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
ปวช.
ปวส.

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ํากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. รายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จําแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. รายชื่อผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (VNET) ด้านภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2558
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
จํานวนผู้
ประเภทวิชา/
จํานวนผู้เรียน
จํานวนผู้สอบ
ระดับ
ลงทะเบียน
ร้อยละ
สาขาวิชา/สาขางาน
ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
เข้าสอบ
ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
-

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจจัดบุคลากรและครูที่ปรึกษาติดตามดูแลให้
คําปรึกษาผู้เรียน ทั้งเรื่องการเรียนการดูแลตนเองในวัยเรียน และปัญหาอื่นๆ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือและเป็นการป้องกันมิให้ผู้เรียนออกกลางคัน หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อติดตามดูแลนักเรียน
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่นให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษาหลังเลิกแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธงทุกช้า โครงการเยี่ยม
บ้าน มอบทุนการศึกษา โดยนํา ผลการเรี ยนของผู้เรียนระดับปวช.3 ทุกประเภทวิช าสาขาวิชา สาขางาน
ปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป มาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.7 จํานวนและร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
หลักสูตร

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
สาขางาน

จํานวนผู้เรียนแรกเข้า

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

20
35
33
88
15
10
18
43
131

4
18
27
49
10
4
15
29
78

20
51.42
81.81
51.07
66.66
40
83.33
63.33
57.20

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวช.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
2
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99

ค่าคะแนน
5
4
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พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. รายชื่อผู้เรียนแรกเข้าและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับปวช. จําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน ณ 10 มิถุนายน
2. รายชื่อผู้เรียนที่ไม่สําเร็จการศึกษาพร้อมเพื่อนแรกเข้าในรุ่นนั้น ระดับ ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนั ก วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี เกวลิ น บริ หารธุ ร กิ จ จัด ทํา แผนงาน โครงการเพื่ อสนั บสนุ น
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ความพยายาม วิทยาลัย เทคโนโลยี เกวลินบริหารธุรกิจ ได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ชี้แนะ
แนวทางในการประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นเมื่ อ จบการศึ ก ษา เพื่อ ให้ ค วามพร้ อมในการออกไปสู่ สั งคมภายนอก
ก่อนจัด ส่งนักเรียน นักศึ กษาออกฝึ กงาน ฝึกอาชีพ เพื่ อหาประสบการณ์จากสถานประกอบการจริ งจะได้
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาได้ ตลอดจนการติดต่อ
กลับมายังสถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการได้งานทําในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพ
อิสระ และส่งไปรษณียบัตร โทรศัพท์ติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาทุกคนเพื่อรวบรวมข้อมูลการได้งานทํา
และการศึกษาต่ออย่างสม่ําเสมอ โดยจัดทําแบบสํารวจการมีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี ของผู้สํา เร็จการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2557 และได้ดํา เนินงานจัดทําแบบสอบถามเพื่ อ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดส่งไปให้ผู้สําเร็จการศึกษากรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมายังวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.8 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประเภทวิชา/
หลักสูตร สาขาวิชา/สาขา
งาน
ปวช. การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวช.

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา

ผู้ได้งานทํา
ภายใน 1 ปี

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน1 ปี

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

14

3

-

11

14

100

20
19
53

3

3
2
5

11
12
34

14
14
42

70
73.68
81.22

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

รวม

40

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสํ า รวจการได้ ง านทํ า หรื อประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ภายใน 1 ปีข องผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา ( สถานศึกษาจัดทํา)
- รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปวช. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้า น
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
ความพยายาม วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้ดําเนินโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี โดยจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ตอบกลับทางไปรษณีย์ และให้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้ถือมาส่ง กรณีที่ทํางานอยู่
ใกล้สถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.9 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือ สถานศึ ก ษา หรื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน

พาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

จํานวนที่ตอบกลับ
สถาน
ประกอบ
การ

สถาน
ศึกษา

ผู้รับ
บริการ

-

3
2
2

-

รวม

7
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

จํานวนของสถานประกอบการ
ร้อยละของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผลการ สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
5.00
3.51 – 5.00
สถาน
สถาน
ผู้รับ
สถาน
สถาน
ผู้รับ
ประกอบ
ศึกษา
บริการ ประกอบการ
ศึกษา
บริการ
การ

3
2
2

-

-

100
100
100

7

-

100

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

-
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
1.1
5
ดีมาก
1.2
5
ดีมาก
1.3
5
ดีมาก
1.4
5
ดีมาก
1.5
3
พอใช้
1.6
1.7
2
ต้องปรับปรุง
1.8
5
ดีมาก
1.9
5
ดีมาก
รวม
4.37
ดี
คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ถึ ง ตั วบ่ งชี้ ที่ 1 .9 ห า รด้ วย 8 คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
(โดยปี ก ารศึ ก ษา 2555 ไม่ นํ า คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 มาคํานวณ)
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ สถานศึ ก ษา หรื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ โดยในภาคเรียนที่ 5 นี้วิทยาลัยได้ส่งนักเรียนออกฝึกงานกับสถานประกอบการ
และให้สถานประกอบการบอกความต้องการในแต่ละด้านที่จะให้นักเรียนทํางาน เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่จะสอน
ในรุ่นต่อๆ ไป
ความพยายาม
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเปิดใหม่ เพิ่งจะดําเนินการสอนมาปีนี้เป็นปีที่ 4 ทางวิทยาลัยก็กําหนดโครงการ
ต่างๆ ไว้ในแผนพัฒนาประจําปี เช่น การสํารวจความต้องการข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้นักเรียนที่ออกไปฝึกงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ผลการดําเนินการ
ผล(มี/ไม่มี)
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มี
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
มี
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
มี
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่
ร้อยละ
เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จดั การเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
4
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
2. หลักฐานการทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
3. หลักสูตรระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
4. โครงการค่ายภาษาจีน
5. หลักฐานการทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีน ร่วมกับสถานทูตไต้หวัน
6. หลักฐานการทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
7. หลักฐานการทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
8. หลักฐานการทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9. หลักฐานการทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเห็นว่าการเรียนการสอนนั้น ไม่ใช่ต้องการเฉพาะคนเก่ง แต่ยังต้องการคนดี ควบคู่กันไปด้วย
วิทยาลัยจึงให้ครูมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ร ายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบู รณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ยมและคุ ณลั กษณะอัน พึงประสงค์ และปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงทุกรายวิชา
ความพยายาม
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ โดยมีการสอนการทําแผนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง
ในปีการศึกษาหน้าทางวิทยาลัยจะมีโครงการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการเรียนรู้ที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในแผนการเรียนทุกรายวิชามี
การสอดแทรกการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ผลการดําเนินการ
ผล
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
(มี/ไม่มี)
มี
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
3. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
ร้อยละ 80
5. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
หมายเหตุ ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนการจัดการเรียนรู้

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเห็นว่าการเรียนการสอนนั้น ไม่ใช่ต้องการเฉพาะคนเก่ง แต่ยังต้องการคนดี ควบคู่กันไปด้วย
วิทยาลัยจึงให้ครูมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ร ายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบู รณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ยมและคุ ณลั กษณะอัน พึงประสงค์ และปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงทุกรายวิชา และยังทําสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ และมีการบันทึกการเรียนการ
สอน เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขในการสอนต่อไป
ความพยายาม
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ โดยมีการสอนการทําแผนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง
ในปีการศึกษาหน้าทางวิทยาลัยจะมีโครงการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการเรียนรู้ การทําวิจัย และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทํา
บันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

2
3
4
5

ผล(มี/ไม่มี)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
จํานวน 8
จํานวน 8
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการนิเทศการสอน ประจําปีการศึกษา 2558
2. แบบรายงานการประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียนและนักศึกษา
3. งานวิจัย

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยได้มีการจัดประชุมวางแผน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องแจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลในรายวิชาต่างๆ เพื่อที่จะนําผลการวัดประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป
ความพยายาม
วิทยาลัยมีการดําเนินการและติดตาม ให้ครูผู้สอนจะต้องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในรายวิชาต่างๆ เพื่อที่จะนําผลการวัดประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

2
3
4
5

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล
(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ตารางสอนประจําปีการศึกษา 2558
2. แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลการเรียน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยได้คํานึงถึงการให้นักเรียนออกสู่สถานประกอบการมาเป็นอําดับต้นๆ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้
เกิดประสบการณ์ในการทํางาน ดังนั้นทางวิทยาลัยได้มีการประชุมเกี่ยวกับการฝึกงานของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3 เพื่อวางแผนและเตรียมการปฐมนิเทศนักเรียนที่จะออกฝึกงาน เพราะว่าการออกฝึกงานครั้งนี้เป็นครั้ง
แรกที่จะมีนักเรียนออกฝึกงานครูจะต้องพร้อมในการอบรมนักเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออก
ฝึกงาน
ความพยายาม
วิทยาลัยได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนออกฝึกงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกงาน
และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการฝึกงาน และจัดโครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ทางครูพี่เลี้ยง
ฝึกงานได้ติดตามนักเรียน และโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ทางสถานประกอบการได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลนักเรียน เพื่อให้ทางสถานศึกษาได้พัฒนาต่อไป
ผลการดําเนินการ
ผล
ที่
ประเด็นการพิจารณา
(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
มี
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
มี
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
มี
หน่วยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
มี
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการฝึกงานของนักเรียน
2. โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2558
3. โครงการนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2558
4. โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2558
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ภาพรวม
หมายถึง

ค่าคะแนน
4
5
5
5
5
4.80
ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 2.5
หารด้วย 5

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เพิ่งเปิดดําเนินการเป็นปีที่ 4 ระบบการจัดการในทุกด้าน กําลังพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นไป มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งมี
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษา โดยปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุมวาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2558
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่
กฎหมายกําหนดไว้
และมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งแบ่งออก 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและนําไปปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป ให้
ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1- 5
ด้านที่ 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข้อมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่ประเมิน 2 ด้านดังกล่าว อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดียวกันก็ได้
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 5 ท่าน
1. นายศุภมุข ดุลยมณี
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ 7 สนง.นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางพลี
2. นายธนบูลย์ สายวงศ์
ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บจ.เอนไก
3. ดต.สรรพาวุฒิ ขนสุวรรณ์ จนท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
4. นายบุญเลิศ สุขกลิ่น
ประธานชุมชนบางเสาธง
5. ร.ต.ต.วัชรพงศ์ ประยงค์เพชร รองสารวัตรธุรการ สภ.บางเสาธง
ผู้สรุปผลการประเมิน อ.สันติ พลเรือง
เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน ต.3.1,แบบสรุปผลการประเมิน ต.3.1(1),และ ต.3.1(2)
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ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา

ผล(มี/ไม่ม)ี

(1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(2) สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล การ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 4.1

มี

ผลสัมฤทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ผู้บริหารผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การเข้ามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการประชาคมอาชีวศึกษา หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมกําหนดแผนงานบริหารการจัดการ
ผู้สรุปผลการประเมิน นายสันติ พลเรือง
เครื่องมือที่ใช้
แบบสรุปรายงาน (ต.3.2)
ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา

(1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ผล(มี/ไม่ม)ี
มี

(2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

มี

(3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี

มี

(4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

มี

(5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ
(5) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)และ
(4) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ข้อ

ค่าคะแนน
5

หลักฐานอ้างอิง
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําปี
3. รายงานผลการใช้จา่ ยตามงบประมาณการ
4. รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจดําเนินการกําหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัยตามคุณลักษณะของ
ผู้เรียน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ดดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจมีอัตลักษณ์ประจําวิทยาลัยซึ่งได้รับควมเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยยังได้จัดทําแผนงาน กิจกรรม โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และดําเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
และนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ผู้สรุปผลการประเมิน นายสันติ พลเรือง
เครื่องมือที่ใช้

แบบสรุปผลการประเมิน (ต.3.3)

ผลการดําเนินการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

ผล(มีไม่ม/ี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ
(5) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)และ
(4) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาสถานศึกษา ทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. รายงานผลการประเมิน โครงการ และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นาํ และการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
แผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจมีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาชาติและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเข้ามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินงานตามพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา จัดประชุมประจําเดือนของครู จัดประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาสถานศึกษา,จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้สรุปผลการประเมิน นายสันติ พลเรือง
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมิน ต. 3.4(1)
2. แบบสรุปผลการประเมิน ต. 3.4(2)
3. แบบสรุปผลการประเมิน ต. 3.4(3)
ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มี
(2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2
24 ครั้ง
ครั้ง
2 ครั้ง/เดือน
(3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่าง
2 ครั้ง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1 ครั้ง/เทอม
(4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
มี
สถานศึกษา
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ค่าเฉลี่ย 4.3
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ผลสัมฤทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
2. รายงานการประชุมและนําข้อคิดเห็นเสนอแนะ ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมและนําข้อคิดเห็นเสนอแนะ ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
4. รายงานการประชุมผู้ปกครอง และนําข้อคิดเห็นเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. รายงานผลการประเมิน การบริหารงานและภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศหรือป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้นําระบบ MIS-Sch00l มาใช้ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ
และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา และผู้เรียนสามาระเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ผู้สรุปผลการประเมิน

นายสันติ พลเรือง

เครื่องมือที่ใช้

แบบสรุปรายงาน (ต.3.5)

ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษา
ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
(3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
(4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

ผล(มีไม่มี/)
มี
มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 35.3
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ MIS-Sch00l
2. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร
3. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์
4. ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
5. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุม โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง และดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้จัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย
สถานศึกษาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด มีคําสั่งแต่งตั้งครูเวรประจําวัน ด้านการทะเลาะวิวาทสถานศึกษาจัดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครอง และแจกคู่มือนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะบอกกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็น
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย,นํานักเรียนเข้าร่วมทํากิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม, ใช้ระเบียบว่าด้วยการ
ตัดคะแนนความประพฤติ ด้านสารเสพติด สถานศึกษาได้แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรม
การรณรงค์หลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด เช่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน ฯลฯ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในโครงการการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พิษภัยของสารเสพติดชนิดต่างๆ, โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อตรวจหาสารเสพติดให้กับนักเรียน,
จัดกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ,รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งทุกโครงการ
จะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม มีการประเมินผลโครงการและนําผลการประเมินไปพัฒนา เพื่อลด
ความเสี่ยง ด้านการพนันและการมั่วสุม สถานศึกษาให้ความรู้ถึงโทษการพนันและสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย มอบครู
ปกครองตรวจบริเวณมุมอับ และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง
ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย เรื่องอาคารสถานที่
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้เรียน ครู
ผู้สรุปผลการประเมิน
งานอาคารสถานที่
เครื่องมือที่ใช้
1.
แบบประเมิน 3.6(1)
2.
แบบสรุปผลการประเมิน 3.6(2)
ด้านที่ 2 ด้านการทะเลาะวิวาท
ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน 3.5(3)
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งเสพติด
ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน 3.5(4)
ด้านที่ 4 ด้านสังคม
ได้แก่ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน 3.6(5)
ด้านที่ 5 ด้านการพนันและการมั่วสุม
ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
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เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน 3.6(6)
รวมทุกด้าน(ทั้ง 5 ด้าน)
ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน 3.6 (7)
ผลการดําเนินการ
ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

(1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอย่างน้อย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้าน การ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง

มี

(2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

มี

(3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

(4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

มี

(5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน

มี

ผลสัมฤทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ
(5) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)และ
(4) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานอ้างอิง
1. แผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง แต่ละด้าน โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน และผูป้ กครอง
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละด้าน
3. รายงานผลการประเมิน ตามแผนงาน โครงการ และการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแสดงผลการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละ
ด้าน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจจัดทําแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้จัดทําโครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่,โครงการ
จัดทําและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ในคู่มือสถานศึกษาได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
ควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลดังกล่าวด้วย,โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตร ปวช.,โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ,มีคําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
เพื่อให้คําแนะนํา-คําปรึกษาแก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาหลังเลิกแถวหน้าเสาธงชาติทุกวัน,จัดหาทุน
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน, โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน, โครงการครูที่ปรึกษา
พบผู้ปกครอง,โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทุกโครงการจะเน้นทุกคนมีส่วนร่วม
ผู้สรุปผลการประเมิน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบรายงานระดับคุณภาพ ต.3.7(1)
2. แบบสรุปผลการประเมิน ต.3.7(2)
ผลการดําเนินการ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
(1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
มี
(2) สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
5 ครั้ง/สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
มี
(4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
(5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
มี
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปผลการดําเนินงานการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. คําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน
3. หลักฐานการดําเนินงานระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
5. หลักฐานการดําเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
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ตัวบ่งชี้ 3.8

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรม มี การวางแผนและทํ า โครงการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมให้มี ค วามสวยงามอย่ า งเป็ นระบบ
ส่ง เสริ มให้ มีสิ่ งอํ า นวยความสะดวกทั้ งภายนอกและภายในห้องเรี ย น เช่น การใช้วั สดุ อุปกรณ์ เครื่องมื อ
ครุภัณฑ์ การจัดแสงสว่าง การจัดพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การจัดผังห้องปฏิบัติการที่ดี โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
โครงการสร้ างจิตสํานึกสุขนิสัย รักษาความสะอาดห้องเรียนน่าเรี ยน โดยดูแ ลตกแต่ งอาคาร ให้สะอาดเป็น
ระเบียบสวยงาม ดูแลสิ่งอํานวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมปรับมุมพักผ่อนให้สวยงาม
ยิ่งขึ้น และการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์ รวมถึงสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม เป็นผู้
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทย
บริการ โดยการมีสว่ นร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

มี
มี
ค่าเฉลี่ย 4.2
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
2. โครงการสร้างจิตสํานึกสุขนิสัย รักษาความสะอาดห้องเรียน
3. โครงการจัดสภาพภูมิทัศน์ โครงการสร้างศาลาพักใจ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการเรียนของ
นักเรียนในสาขาวิชาการต่างๆโดยคํานึงถึงความเพียงพอในการใช้งานและทันสมัยของเครื่องมือประสิทธิภาพการ
ใช้งานที่สามารถตอบสนองใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้เรียนโดยการจัดสรรทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาการต่างๆ
ผลการดําเนินการ
ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

มี

(2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ ผู้เรียน

มี

(4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ค่าเฉลี่ย 3.96

(5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องบันทึกเวลา
2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจมีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งโครงการทัศนศึกษา
การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับเกียรติคุณยกย่องและให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ
อบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลิน
บริหารธุรกิจเพื่อให้ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน , โครงการจัดทําเครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลิน
บริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและจัดทําเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละรอบ
ปีการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ , และโครงการอบรมการจัดทําข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาและ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดทําข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ของสถานศึกษา, โครงการอบรมสัมมนาการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ร่าง) และทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการและด้านการเรียนการสอนเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทางวิชาชีพศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนําความรูแ้ ละวิทยากรใหม่ๆ มา
ปรับปรุงใช้ในสถานศึกษาให้มีความพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่าง
ทันเหตุการณ์
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน ต.3.10(1)
2. แบบสรุปผลรายงาน ต. 3.10(2)
3. แบบสรุปผลการประเมิน ต. 3.10(3)
ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละ

(1) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

100

(2) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 5

23.72

75

(3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร ภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

8.24

(4) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

100

(5) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ องค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

8.34

ผลสัมฤทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานอ้างอิง
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ สาขาวิชาชีพ
4. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
5. โครงการอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ
6. โครงการศึกษาดูงานครู
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.11

ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติประจําปี ในด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนงบประมาณในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจจัดประชุมร่วมกับครูผู้สอนเพื่อพิจารณาแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม ประกอบในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึกให้เพียงพอ เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับการเรียนในแต่ละ หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําโครงการนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโครงการ / กิจกรรม
ด้านการปลุกจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
และส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผลการดําเนินการ
ที่

ประเด็นการพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

1

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ

มี ร้อยละ
10.54

2
3
4

5

55.36
มี ร้อยละ
1.10
5.48
มี ร้อยละ
6.40
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แบบสรุปรายงานการบริหารงานการเงินและงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558
2. บัญชีรายรับ-รายจ่ายอุดหนุนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
3. การใช้งบประมาณของแต่ละฝ่ายในการจัดสรรจัดกิจกรรมต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ประจําปี 2558
สถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯลฯและมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงและสถานศึกษามีการนํานักศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่นักศึกษาได้เรียน
เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของวิชาชีพที่ตนเองเรียน และมีการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายและมีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและทางวิทยาลัยได้มีการระดมทรัพยากรอื่นๆเช่นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯลฯเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาพร้อมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการปรับปรุง
ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
(2) สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน สาขางาน
ที่เปิดสอน
(3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
(4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อ
การปรับปรุง

ผล(มี/ไม่มี)
มี
ร้อยละ 75.56
67 แห่ง
6 รายการ
มี
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลิน
บริหารธุรกิจจัดทํา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอน
3. การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูลสถานประกอบการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรที่วิทยาลัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ถึง ตัว
บ่งชี้ ที่ 3.12 หารด้วย
12

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
๙. ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑๐. ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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๑๑. ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
๑๒. ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่า ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานเพื่อให้ดําเนินงานที่เป็นระบบเป็นกลไกส่งเสริมสนับสนุนสามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้
ความพยายาม
สถานการศึกษามีการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ โครงการวัน
วิชาการและวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตสํานึก ความรับผิดชอบกับพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของ
นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ผล/มี/
ไม่มี

1.

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน

2.
3.

สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม

ร้อยละ
80

4.

สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม

ร้อยละ
80

5.

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00

4.11

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
3
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
2. โครงการวันวิชาการปีการศึกษา 2558
3. โครงการเผยแพร่ความรูส้ ู่สถานศึกษา สาขาการตลาดปีการศึกษา 2558
4. โครงการการจัดแสดงสินค้าโดยใช้หลักการจัดแสดงหน้าร้าน สาขาการตลาดปีการศึกษา 2558
5. โครงการเผยแพร่ความรูส้ ู่สถานศึกษา สาขาการตลาดปีการศึกษา 2558
6. โครงการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ สู่ชุมชน สาขาการตลาดปีการศึกษา 2558
7. โครงการเผยแพร่ความรูส้ ู่สถานศึกษา สาขาการบัญชีปีการศึกษา 2558
8. โครงการออมเพื่ออนาคตสู่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี แฟลต3 สาขาการบัญชีปีการศึกษา
2558
9. โครงการเผยแพร่ความรูส่ ู่สถานศึกษา สาขาการบัญชีปีการศึกษา 2558
10. โครงการรายรับ-รายจ่าย สู่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี สาขาการบัญชีปีการศึกษา 2558
11. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2558
12. โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสู่ชุมชน สาขาคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา
2558
13. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2558
14. โครงการบริการซ่อม ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน สาขาคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2558
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาดําเนินการให้คณะครูที่รับผิดชอบและนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ข้าร่วมโครง กิจกรรม ด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในรูปลักษณะโครงการต่าง ๆเพื่อเป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากการศึกษาในตําราเรียน และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมด้วย
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีนโยบายจัดทําโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยได้
ตระหนักถึงความคิดนอกกรอบที่เหนือจากตําราเรียน หรือในห้องเรียน ให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้น
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ทําให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ปรับตัวกับเพื่อน
ร่วมงาน และจากผลการจัดทําโครงการยังต่อยอดให้นําไปพัฒนาเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้ในอนาคต
และบางโครงการสามารถนําไปเผยแพร่ต่อชุมชน เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มีการดําเนินการ ทางผู้บริหารของสถานศึกษาได้มีนโยบายในการจัดทํากิจกรรมโครงการ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประชุมให้คณะครูที่เกี่ยวข้องรับนโยบายไปปฏิบัติโดย
มีผู้ร่วมโครงการเป็นคณะครู และนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการได้กํากับดูแลนักเรียน
กลุ่มของตนเอง และมีการทํารูปเล่มโครงการส่งให้ครูที่ดูแล
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจาํ นวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาํ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.
สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทัง้ หมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 20
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
โครงงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ดังนี้
1. สอนเขียนเว็บ HTML เบื้องต้น
2. เจลล้างมือกลิ่นสตอเบอรี่
3. CAI สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Power Point ขั้นสูง
4. CAI สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Windows7
5. CAI สื่อการเรียนการสอนสํานวนสุภาษิตคําพังเพย
6. เหยื่อปลอมกบกระโดด
7. CAI สื่อการเรียนการสอนนิทานอีสป 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)
8. น้ํายาบ้วนปากสมุนไพร
9. แชมพูว่านหางจระเข้ผสมดอกอัญชัญ
10. สร้างเว็บไซต์บันทึกข้อมูลชมรม
11. เว็บไซต์ข้อมูลพืชสมุนไพร
12. การทําน้าํ พริก 4 ชนิด
13. วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง (ปวส.)
14. CAI สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ภายในเคส
15. น้ํายาถูพื้นกลิ่นมะกรูด
16. หนังสือการ์ตูนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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17. CAI สื่อการเรียนการสอน คําศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่2 ด้วย
โปรแกรม FlashCS6
โครงงานนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 ดังนี้
1. เว็บไซต์ขายครีมบํารุงผิวหน้าออนไลน์
2. E-Book สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์และการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์
3. E-Book สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้น
4. E-Book เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
5. website ออนไลน์ขายครีมบํารุงผิวหน้า
6. E-book เรื่องการใช้โปรแกรม Sony Vegas
7. E-Book ฐานข้อมูลเบื้องต้น
8. สมุดรายรับ – รายจ่ายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
9. หนังสือส่งเสริมการอ่านการบัญชีเบื้องต้น
10. หนังสือเสริมบัญชีชั้นกลาง 1
11. ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานกลิ่นสตรอเบอร์รี่
12. สมุดเล่มเล็กรายรับ – รายจ่ายบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
13. Packaging Donut
14. ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด
15. สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ A – Z โดยใช้โปรแกรม Flip Album
16. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007
17. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash cs6 แบบ Motion Twee
18. หนังสือการ์ตูน บัญชีต้นทุน
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ และนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ
ความพยายาม
มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทุกสาขาวิชา สาขางาน
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
มี
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มี
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาํ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
มี
กว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ร้อยละ
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
66.67
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ร้อยละ
ละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
11.11
และชาติ
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้ 1) มีเป้าประสงค์ 2) มีการระบุปัญหา
3) มีวิธีดาํ เนินการ 4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ 5) มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการ
ดําเนินการ
1. งานวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
ประจําปีการศึกษา 2558
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น2 นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
3. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาการตลาดของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
4. งานวิจัย เรื่อง สาเหตุการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1
5. งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติต่อวิชาการส่งเสริมการขายของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
6. งานวิจัย เรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาวิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
7. นวัตกรรม เรื่อง ชุดการสอนปริมาตรและพื้นที่ผิว
8. นวัตกรรม เรื่อง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
9. นวัตกรรม เรื่อง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) Mricrosoft office Powerpoint
2010 เรื่องการทดลองพลังงานในสิ่งมีชีวิต
10. นวัตกรรม เรื่อง ชุดการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ “Funny Bingo Vocabulary”
11. นวัตกรรม เรื่อง สื่อการเรียนการสอน วิชากระบวนการจัดทําบัญชี โดยใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล
Powerpoint 2010
12. นวัตกรรม เรื่อง การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) วิชาการโฆษณา
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13. นวัตกรรม เรื่อง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) Mricrosoft office Powerpoint
2010 เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
14. นวัตกรรม เรื่อง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
Dreamweaver Cs6
15. นวัตกรรม เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการสื่อสารข้อมูลเครือข่าย
16. นวัตกรรม เรื่อง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้น
17. นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วน
18. นวัตกรรม เรื่อง การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) เรื่องการใช้โปรแกรม Photoshop
Cs6
รางวัลที่ได้รบั
1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ระดับภูมิภาค การประกวด
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น2
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ระดับภูมิภาค การประกวด
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาการตลาด
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

90

มาตรฐาน
5.1
5.2
ภาพรวม
หมายถึง

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดี
4
ดี
4
ดี
ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 5.2
หารด้วย 2

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
โดยการจัดให้มีครูที่ปรึกษา ดูแลและให้คําปรึกษา ในการทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัย
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
โดยครูทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
3. คณะครูและนักเรียน มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
แสดงถึงความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบาํ รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แสดงถึงความพยายาม
วิทยาลั ยฯ มี การประเมิ นผลการดํา เนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม โดยครูแ ละบุคลากรทุก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 5 กิจกรรม
ประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ร้อยละ 87.32
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3

4

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ
บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ร้อยละ 90

มี
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หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00

ผล(มี/ไม่มี)

ค่าเฉลี่ย 3.97

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.
2.
3.
4.
5.

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2558
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558
โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
โครงการวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยตํารวจแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
แสดงถึงความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
แสดงถึงความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการ
ร้อยละ 91.12
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90
กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไป
มี
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ค่าเฉลีย่
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
4.05
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการ ลอยกระทง ปีการศึกษา 2558
2. โครงการ Big cleaning day ปีการศึกษา 2558
3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม ปีการศึกษา 2558
4. โครงการอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2558
5. โครงการ ขยะ/ขยะรีไซเคิล ปีการศึกษา 2558

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
การกีฬามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และ
ด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้นักเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
นํ า ไปสู่ ก ารมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื องได้อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ กี ฬ าถู ก นํ า ไปใช้ เป็น
เครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการ
ของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้า งเครือข่า ยชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสํา นึกในการดํา รงชีวิตที่มี
คุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น เป็นรากฐานที่ดีของสังคม
องค์กรของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกําลัง
กาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน
ความพยายาม
จากผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัย ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ จึงจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ในด้านการกีฬา มีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิต ส่งผลเกิดความคิดสร้างสรรค์ แล้วนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1.
สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม
5 โครงการ กิจกรรม
2.
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
ร้อยละ 90.00
และนันทนาการ
3.
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
ร้อยละ100
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4.
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผล
มี
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5.
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ค่าเฉลี่ย 4.13
และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558
2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2558
3. โครงการเกวลินสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
4. โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
5. โครงการต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูความเขาใจในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสม หลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและไม่ประมาท โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ คือความพอดีที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล คือ
หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวของตลอดจน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันที่ดี คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบดาน ซึ่ง
ตองอาศัยความรู คือความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม คือการยึดถือ
คุณธรรมตลอดเวลา
ความพยายาม
สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต่ละสาขาวิชามีจํานวนผู้เรียนเขาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู บุคลากร และสามารถสร้างความ
ร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
3. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA (วงจรการควบคุมคุณภาพ ) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1.
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
4 กิจกรรม
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2.
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ร้อยละ 100
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3.
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ100
4.
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําผลไป
มี
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5.
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ค่าเฉลี่ย 4.02
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2558
2.โครงการตามรอยพ่อปีการศึกษา 2558
3.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558
4.โครงการธนาคารขยะ/ขยะรีไซเคิล ปีการศึกษา 2558

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน

6.1
6.2
6.3
6.4
ภาพรวม
หมายถึง

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
ผลรวมค่าคะแนน
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ของ มฐ.ที่ 6.1 ถึง
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
มฐ.ที่ 6.2 หารด้วย 4 คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมต่างๆหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุง
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและบุคคลภายนอกและในงานนิทรรศการควรมีการแสดงของนักเรียน
และมอบเกียรติบัตรเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างและควรมีการแจกใบปลิวเพื่อเผยแพร่
ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหนึ่งและควรมีการเล่นเกมต่างๆเพื่อมอบรางวัลเป็นสิ่งจูงใจของ
นักเรียนเพื่อการให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม

100

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานศึก ษาจัด ให้ มี ระบบการประกันคุ ณภาพภายในเพื่ อการพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา และพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง สถานศึกษามี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการ
ประเมินคุณภาพภายในและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจได้ดําเนินการประชุมครู เพื่อวางแผนการดําเนินในปี
การศึกษาหน้า และยังมีการประชุมเพื่อตรวจสอบ แก้ไข สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2558 เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
มี
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
มี
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
มี
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี
2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
สถานมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้
ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก สถานศึกษาได้ดํา เนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
ความพยายาม
ทางวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี เกวลิ น บริห ารธุ ร กิ จ ได้ ดํ า เนิ น การประชุ ม ครู เพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ นในปี
การศึกษาหน้า และยังมีการประชุมเพื่อตรวจสอบ แก้ไข สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2558 เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2558
มาตรฐาน
1

2

ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีมาก
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ดี

-

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้
ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

√
-

√

-
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7
รวม

ดีมาก
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
31

ดี

-

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้
ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

1

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 31 ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

-
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 33 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ํากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 – 34
ตั ว บ่ ง ชี้ และมี ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ หลื อ บางตั ว บ่ ง ชี้ อยู่ ใ นระดั บ 2 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หรื อ 1 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น
จะได้ระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตังบ่งชี้ที่ 7.1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
4
4.50
ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ถึง ตัว
บ่งชี้ที่ 7.2 หารด้วย 2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปีอย่างต่อเนื่อง

จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
สถานศึกษามีจุดที่ควรพัฒนาคือ นักเรียนออกกลางคันมีจํานวนมากพอสมควร เนื่องจาก มีอัตราการ
ย้ายถิ่นฐาน ตามผู้ปกครอง มาเป็นอําดับหนึ่ง ทางสถานศึกษาดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลด
อัตราการออกกลางคัน
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ตอนที่ 4
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

5
5
5
5
3

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย

2
5
5
35
4.38

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
5
25
5.00

5

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
รวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
5.00

ดีมาก

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย

5
5
10
5

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
รวมคะแนนมาตรฐานที่ 6

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
5
5
5
20

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
รวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลี่ย

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์ไม่ต่ํากว่า 3 คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลีย่ จากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การตัดสินไม่ต่ํากว่า 3.50 คะแนน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม

5

ดีมาก

5
4
9
4.50

ดีมาก
ดี

ใช่
√

√

ใช่

ดีมาก

√

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
2.1 จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับดีขึ้นไป)
ตารางแสดงจุดเด่นของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
คุณภาพดีขึ้นไป โดยเรียงจากตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพดีมาก ไปจนถึง ระดับคุณภาพดี
ตัวบ่งชี้
หัวข้อ
ระดับ
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่
1.1

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ดีมาก

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้น
สมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยบูรณาการกับ
คุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา
- การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงให้ครอบคลุมทุกด้าน โดย
การพัฒนาเครื่องมือในการสัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- วิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การโดยนํ า ผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นทุ ก
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด โดยยกเว้น
ผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับความพึงพอใจของ
1.2
สถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

ดีมาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
ได้
ดําเนินการให้นักเรียนปวช.3 เข้ารับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการในปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลการการดําเนินงาน
ของความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
1.3
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ดีมาก

วิทยาลัยได้ดําเนินการโดยนําผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้เรียนระดับปวช.3 ทุกประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน ที่มีผลผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยต้องได้คะแนน
สอบมาตรฐานวิชาชีพไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนสอบ
ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
1.4
คะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป

ดีมาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ได้ดําเนินการให้
นักเรียนปวช.3 ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยยังไม่ได้
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอนเสริมให้กับนักเรียน ปวช.3 และ
มีโครงการรองรับเรียนเสริมเพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้
หัวข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ร้อยละของผู้สําเร็จ
1.8
การศึกษาที่ได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ระดับ
ดีมาก

ผลสําเร็จ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
ได้
ดําเนินการสํารวจ ผู้สาํ เร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2
จาก สถานศึกษาและหน่วยงาน ซึ่งผลการการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับความพึงพอใจของ
1.9
สถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษา

ดีมาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
ได้
ดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจจาก สถานศึกษาและ
หน่วยงาน ซึ่งผลการการดําเนินงานของความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่
2.1

ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน

ดีมาก

ทางวิทยาลัยก็กําหนดโครงการต่างๆ ไว้ในแผนพัฒนาประจําปี
เช่น การสํารวจความต้องการข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนที่ออกไปฝึกงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และยังมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ

ตัวบ่งชี้ที่
2.2

ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา

ดีมาก

วิทยาลัยดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ โดยมีการสอน
การทําแผนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง ในปีการศึกษาหน้าทาง
วิทยาลัยจะมีโครงการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมา
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นแผนการเรี ย นรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน เพื่อพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี
การกําหนดส่งแผนการเรียนและบันทึกหลังการสอน ไว้ในปฎิ
ทินปฎิบัติงาน

ดีมาก

วิทยาลัยดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ โดยมีการ
สอนการทําแผนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง ในปีการศึกษา
ต่อไปทางวิทยาลัยจะมีโครงการเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถมาให้ความรู้แก่ครู เกี่ยวกับการเขียนแผนการ
เรียนรู้ การทําวิจัย และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการ
2.3
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา
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ตัวบ่งชี้
หัวข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการวัด
2.4
และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา

ระดับ
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการ
2.5
ฝึกงาน

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการ
3.1
ปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการจัดทํา
3.2
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการ
3.3
พัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์

ดีมาก

ผลสําเร็จ
วิทยาลัยได้มีการจัดประชุมวางแผน เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน และให้มี
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลในรายวิชาต่างๆ เพื่อที่จะนําผลการวัด
ประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น
วิทยาลัยได้มีการประชุมเกี่ยวกับการฝึกงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 เพื่อวางแผนและเตรียมการปฐมนิเทศ
นักเรียนที่จะออกฝึกงาน เพราะว่าการออกฝึกงานครั้งนี้เป็น
ครั้งแรกที่มีนักเรียนออกฝึกงาน ครูจะต้องพร้อมในการ
อบรมนักเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออก
ฝึกงาน
วิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ และมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับวิทยาลัย
วิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยให้ทุก
คนมีส่วนร่วมผู้บริหารผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนกลยุทธ์
รวมทั้งการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ที่วางไว้
วิทยาลัยดําเนินการกําหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัยตาม
คุณลักษณะของผู้เรียน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้
หัวข้อ
ตังบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการ
3.4 บริหารงานและภาวะ
นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา

ระดับ
ดีมาก

ผลสําเร็จ
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นาํ และการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและ
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ รวมทั้งการนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
สอดคล้องกับแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการ
3.5 บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

ดีมาก

ตังบ่งชี้ที่ ระบบคุณภาพในการ
3.6 บริหารความเสี่ยง

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ระบบคุณภาพในการ
3.7 จัดระบบดูแลนักเรียน

ดีมาก

วิทยาลัย มีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดย
ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา และ
ผู้เรียนสามาระเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทํา แผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ง
เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุม โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
และดํา เนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
วิทยาลัยได้จัดทําโครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่,
โครงการจั ด ทํ า และแจกคู่ มื อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในคู่ มื อ
สถานศึกษาได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
ควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลดังกล่า ว
ด้วย,โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ปวช.,โครงการเข้ า ค่ า ยปฐมนิ เทศอบรมคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
นัก ศึ ก ษาใหม่ ,มี คํา สั่ ง แต่ ง ตั้ งครู ที่ ปรึ ก ษาเพื่อ ให้คํ า แนะนํา คําปรึกษาแก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาหลังเลิกแถว
หน้าเสาธงชาติทุกวัน,จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้ เรี ย น, โครงการส่ งเสริ มการหารายได้ พิ เศษระหว่ า งเรี ย น,
โครงการครู ที่ ป รึ ก ษาพบผู้ ป กครอง,โครงการตรวจสุ ข ภาพ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งทุกโครงการจะเน้นทุกคนมีส่วนร่วม
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ตัวบ่งชี้
หัวข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
3.8
และดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ

ระดับ
ดีมาก

ผลสําเร็จ
วิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีการวางแผนและทําโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อ มให้ มี ค วามสวยงามอย่ า งเป็ น ระบบ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกทั้ ง ภายนอกและ
ภายในห้องเรียน เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ครุ ภั ณ ฑ์ การจั ด แสงสว่ า ง การจั ด พื้ น ที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ การจัดผังห้องปฏิบัติการที่ดี โดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของครู และบุ ค ลากรทุก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา
และผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่
3.9

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่
3.10

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่
3.11

ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

ดีมาก

วิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิ ว เตอร์ สนับ สนุ นการเรีย นของนั กเรี ยนใน
สาขาวิชาการต่างๆโดยคํานึงถึงความเพียงพอในการใช้
งานและทันสมัยของเครื่องมือประสิทธิภาพการใช้งานที่
สามารถตอบสนองใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
วิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมและงบประมาณในการ
สนับสนุน ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นที่ทําบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
วิ ท ยา ลั ย มี ก ารบริ ห ารกา รเงิ น และงบประมา ณ
สอดคล้องกั บแผนปฎิบัติ การประจํ า ปี ในด้ า นวัส ดุ ฝึก
อุป กรณ์ และสื่อสํา หรับ การจั ดการเรีย นการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทําและประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
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ระดับ

ผลสําเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่
3.12

ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่
4.1

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่
5.1

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

ดีมาก

วิ ท ยาลั ย มี ค วามตระหนั ก ในการระดมทรั พ ยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศโดยระบุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา
การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ประจําปี
2556สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ท รงคุ ณวุฒิ สถานประกอบการงบประมาณวั สดุ อุ ปกรณ์
ครุภัณฑ์ฯลฯและมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงและสถานศึกษามีการนํานักศึกษาดูงานตามสถานที่
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย น เพื่ อ ให้
นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของวิชาชีพที่ตนเองเรียน และ
มี ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ ต ร งกั บ ค วา ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน
วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมดู
งานนอกสถานที่ โครงการวันวิชาการและวิจัยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสํานึก ความรับผิดชอบกับ
พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ทุกสาขางาน
วิทยาลัยได้มีนโยบายจัดทําโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยได้ตระหนักถึงความคิดนอก
กรอบที่เหนือจากตําราเรียน หรือในห้องเรียน ให้นักเรียนได้
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด ค้ น ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งสรรค์ ทํ า ให้
นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถทํางานร่วมกันเป็น
กลุ่ ม ได้ ปรั บ ตั วกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน และจากผลการจั ด ทํ า
โครงการยังต่อยอดให้นําไปพัฒนาเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพ
เสริมได้ในอนาคต และบางโครงการสามารถนําไปเผยแพร่
ต่ อ ชุ ม ชน เป็ น การสร้ า งชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
องค์กรด้วย

ตัวบ่งชี้ที่
5.2

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม

ดีมาก

วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการ
จัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ และนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ
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ระดับ

ผลสําเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่
6.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับคุณภาพในการจัด
โครงการ กิจกรรม ในด้าน
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านกีฬาและนันทนาการ

ดีมาก

วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

ดีมาก

วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ดีมาก

วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของกี ฬ าและ
นันทนาการ จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
และประสบการณ์ ใ นด้ า นการกี ฬ า มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ ง
สุ ข ภาพร่ า งกายและสุ ข ภาพจิ ต ส่ ง ผลเกิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ แล้วนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข

ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดีมาก

วิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเขาใจใน
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการพัฒนาที่ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและไม่
ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ คือความพอดีที่
ไม่ ม ากไม่ น้ อ ยจนเกิ น ไป ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู้ อื่ น
ความมีเหตุผล คือหลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวของตลอดจน ผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันที่ดี คือการเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบที่เ กิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบ
ดาน ซึ่งตองอาศัย ความรู คื อ ความรอบรู ความรอบคอบ
ความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม คือการ
ยึดถือคุณธรรมตลอดเวลา

ตัวบ่งชี้ที่
6.2

ตัวบ่งชี้ที่
6.3

ตัวบ่งชี้ที่
6.4
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ตัวบ่งชี้ที่
6.4

ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่
7.1

ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก

วิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และนํ า หลั ก ของปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ นชี วิ ต และการ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม หลักของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
เป็ น การพั ฒ นาที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความเป็ น กลางและไม่
ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ คือความพอดีที่ไม่
มากไม่ น้อยจนเกินไป ไม่เ บียดเบี ยนตนเองและผู้อื่น ความมี
เหตุผล คือหลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วของตลอดจน ผลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
รอบคอบ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี คื อ การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบดาน ซึ่งตองอาศัย
ความรู คือความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวังในการ
ดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม คือการยึดถือคุณธรรมตลอดเวลา
สถานศึ กษาจัด ให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ การ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา และพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎกระทรวง สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาโดยมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่
7.2

ระดับคุณภาพภายในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

ดี

วิ ทยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการอาชี ว ศึก ษา
พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน
35 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต่
ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก สถานศึกษาได้ดํา เนินงานตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่ว นที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
โดยจะต้องให้อยู่ในระดับดีและดีมาก
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2.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับต่ํากว่าดี)
ตารางแสดงจุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพต่ํากว่าดี โดยเรียงจากตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไปจนถึง ระดับคุณภาพพอใช้
ตัวบ่งชี้
หัวข้อ
ระดับ
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พอใช้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ได้ดําเนินการให้
1.5
คะแนนเฉลี่ยจากการ
นักเรียนปวช.3 ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยยังไม่ได้
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอนเสริมให้กับนักเรียน ปวช.3
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
และมีโครงการรองรับเรียนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
ด้านภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ร้อยละของผู้สําเร็จ
ต้อง วิทยาลัยได้ดําเนินการโดยนําผลการเรียนของผู้เรียนระดับ
1.7
การศึกษาตามหลักสูตร
ปรับปรุง ปวช.3 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน
ปี
เทียบกับแรกเข้า
สุดท้ายที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป มา
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา

3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
1. เร่งปรับปรุงตัวบ่งชี้ ที่ได้ระดับ ต้องปรับปรุง ในด้านร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
2. ปรับปรุงตัวบ่งชี้ ที่ได้ระดับ พอใช้ ในด้าน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
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