รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
98/12 หมูที่ 2 ถนนโพธาราม ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

คํานํา
ตามความในมาตรา 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดไวในมาตรา 47 ใหสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเปน
ระบบที่ส รา งความมั่ น ใจว าสถานศึกษาสามารถจั ดการศึกษาได คุณภาพตามมาตรฐาน ผู สํา เร็ จ
การศึกษามีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคม
ตองการ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผล
การประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(สอศ.) พ.ศ. 2555 เพื่อการประกั น คุณภาพการสอนและการส งเสริมผูเรีย นด า นตา ง ๆ ให มี
คุณภาพตามมาตรฐานรายบุคคลที่วิทยาลัยฯกําหนด จะสงผลตอคุ ณภาพการบริหารจัดการของ
สาขาวิชาและวิทยาลัยฯ ตอไป
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ไดใหความรวมมือ รวมถึง
รวมแรงรวมใจสรางสรรคและพัฒนาวิทยาลัยฯจนทําใหการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลดังนโยบายที่กําหนดไว
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
มิถุนายน 2557

สารบัญ
คํานา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
3. ประวัติสถานศึกษา
4. โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา
5. ขอมูลดานการบริหาร
6. จํานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่น ๆ
7. จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นป
8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
9. เปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
2 แผนปฏิบัติการประจําป
3. รายงานดานงบประมาณ
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก
1. มติคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน
2. รายชื่อคณะผูจัดทํา

บทสรุปผูบริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5
4
5
5
4
5
5

5
5
5

5
5
5

3
5
5

5
4
5

-

5

5

5

5

5

5

5

5
5
5

4

4

1๐

4

11

5

12

5

รวม

เฉลี่ย

38
23
59
5
9
18
10

4.75
4.60
4.92
5
4.50
4.50
5

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบงชี้
1.1 ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
จํานวน 34 ตัวบงชี้
1.2 ตัวบงชี้ไมผานเกณฑการประเมิน
จํานวน - ตัวบงชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
 ผานเกณฑการประเมิน
ไมผานเกณฑการประเมิน
จุดเดน
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรูในเชิงวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพ และคุณสมบัติที่พึงประสงค โดยมุงเนน ใหผูสอนจั ดกระบวนการเรีย นการสอน
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน 3 ดาน
ไดแก ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก และสมรรถภาพทั่วไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ
สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มุงสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ วิทยาลัยฯกําหนดใหการจัดทําแผนการจัดการ
เรี ย นรู ร ายวิ ช า มุ ง เน น เสริ ม สร า งสมรรถนะอาชี พ ใช วิ ธี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย

และเหมาะสม รวมตลอดจนจั ด ทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ แก ป ญ หาและพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิ ท ยาลั ย ฯ ส งเสริ ม พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา โดยจั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณการจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การจัดระบบดูแลผูเรียน การพัฒนา
และดู แ ลสภาพแวดล อ มภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ การบริ ห ารจั ด การวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ รวมตลอดถึ ง
การบริหารงานวิทยาลัยฯโดยผูบริหารที่มีภาวะผูนํา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การบริหารการเงินและงบประมาณ การระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งนี้เพื่อ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยฯ สงเสริมการบริหารวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น/
ชุมชน
วิทยาลัยฯ สงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ที่เป น ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร โดยกํ าหนดให ครู ผูส อนทุ กคนจัดทํ างานวิจั ย เพื่อพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และกําหนดใหผูเรียนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคในรายวิชาโครงการ โดยวิทยาลัยฯดําเนินการนําผลงานไปใชประโยชน
และเผยแพรสูสาธารณชน
วิทยาลัย ฯ สงเสริมการปลูกฝงจิ ตสํานึกและเสริมสรางความเปน พลเมืองไทยและพลโลก
ไดแก สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึก ดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง และสงเสริมกีฬาและนัน ทนาการ โดยการจั ดกิจ กรรมเสริมหลั กสู ตร รวมตลอดจนการ
สอดแทรกเนื้อหาในแตละรายวิชา
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2555 โดยจั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
จุดควรพัฒนา
วิ ท ยาลั ย ฯ ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของสถานประกอบการ
การสรางความตระหนัก และความสําคัญ ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ใหกับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 , ปวส. 2 และหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือประชาคมอาเซียน
ใหเปนปจจุบัน โดยจัดทําตามกระบวนการที่กําหนดในเกณฑประเมิน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคล องกับ ความต องการของสถานประกอบการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐาน ประชาคมอาเซียน (AEC)

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู ฝกฝนทักษะเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ใหกับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตั้งอยูเลขที่ 98/12 หมูที่ 2 ถนนโพธาราม ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300
โทรศัพท 053-210057 - 8
โทรสาร 053-225181
Website www.lcc.ac.th
E – mail lanna.ac1985@hotmail.com
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน
2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยฯ มีอาณาเขตติดกับวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม และอยู
ใกลกับมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา (เจ็ดยอด) ภาคพายัพ เชียงใหม
3. ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม กอตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจชาวเชียงใหมในนามของบริษัท
ลานนาการศึกษา จํากัด ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทเชียงใหมการศึกษา จํากัด คณะกรรมการ
บริหารไดมีอุดมการณ และเจตจํานงที่จะใหโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม เปนสถานศึกษาที่
มีคุณภาพและมีความสมบูรณสูงสุด ทั้งทางดานวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหมไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปดทําการ
สอนในปการศึกษา 2528 โดยตั้งอยูเลขที่ 168 / 1 ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีพื้นที่ 8 ไรเศษ จากสถิติการรับนักศึกษา ปรากฏวามีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากชั้นทุกป ทําใหสถานที่
เดิมคับแคบ ไมเพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาไดอีกตอไป ดังนั้น ในปการศึกษา 2533 จึงไดทําการ
ยายโรงเรีย น มายังสถานที่แหงใหม ตั้งอยูเลขที่ 98 / 12 หมู 2 ถนนโพธาราม ตําบลชา งเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ 16 ไรเศษ บริเวณโรงเรียนฯประกอบดวยอาคาร 5 หลัง ซึ่ง
ไดแก อาคารอํานวยการ อาคารสามัคคี อาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคารสํานักงาน ซึ่ง
อาคารแตละหลังไดทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกหอง นอกจากนี้ โรงเรียนฯยังมีหองประชุมหลาย
ขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผูเขารวมประชุมไดตั้งแต 20 คน ถึง 1,500 คน และมีสนามวอลเลยบอล
สนามบาสเกตบอล รวมทั้งสนามเซปกตะกรอเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการออกกําลังกาย
ดว ย บรรยากาศภายในโรงเรียนฯมีความเงี ยบสงบเหมาะแก การศึกษาเปน อยางยิ่ง นอกจากนั้น
โรงเรียนฯไดจัดอุปกรณการเรียนการสอนไว อยางครบครัน ทั นสมัย เพีย งพอกับจํานวนนักศึกษา
โดยมีห อ งปฏิ บั ติก ารคอมพิว เตอร จํ านวน 11 หอ ง ห อ งปฏิ บั ติก ารพิ ม พ ดี ด ไทยจํ า นวน 7 ห อ ง
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ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพิ ม พ ดี ด อั ง กฤษจํ า นวน 6 ห อ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพิ ม พ ดี ด ไฟฟ า จํ า นวน 3 ห อ ง
และหองปฏิบัติการเครื่องคํานวณจํานวน 1 หอง
ป จ จุ บั น โรงเรี ย นพณิ ช ยการลานนาเชี ย งใหม ได เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พาณิ ช ยการลานนา ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ ชม 01-001/2555 ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ LANNA
COMMERCIAL TECHNOLOGY COLLEGE ผูบริหารวิทยาลัยประกอบดวย ดร.วัชระ ตันตรานนท
เปนผูจัดการ นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เปนผูรับใบอนุญาต อาจารยอเล็กซานเดอร วีโ อ
แมททิว เปนประธานคณะบริหารวิทยาลัย อาจารยบงกช ชัยพันธ เปนผูอํานวยการ

4. โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา

โครงสรางการบริหารงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
บริ ษทั เชียงใหม่การศึกษา จํากัด

ผูจ้ ดั การ

ผูร้ ับใบอนุญาต

ผูอ้ าํ นวยการ

งานทะเบียน ธุรการ
และการเงิน

งานอาคารและอุปกรณ์

งานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษา
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5. ขอมูลดานการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากําหนด
ที่
1

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง
30 ป

ตําแหนงในคณะกรรมการ

นายวัชระ ตันตรานนท

ผูจัดการ

5.2 ผูรับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
โทรศัพท (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การตลาด
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต 1 ธันวาคม 2554
5.3 ผูจัดการ ชื่อ – สกุล นายวัชระ ตันตรานนท
โทรศัพท (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต 8 เมษายน 2528
5.4 ผูอํานวยการ ชื่อ – สกุล นางสาวบงกช ชัยพันธ
โทรศัพท (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต 18 พฤษภาคม 2554

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

1
1
1
70 13
72 14

ปริญญาโท

10
10

ปริญญาเอก

1
1
1
73
76

ไมมี

มี

1
1
1
83
86

ครูพิเศษ

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรสนับสนุน
รวม

ครูประจํา

6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ
สถานภาพ
วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
จํานวน
ประเภทบุคลากร
(คน)

1
1

1
1
13
15

68
68

2
2
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ครูประจํา

ครูพิเศษ

มี

ไมมี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

ตรง

ไมตรง

ครู หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ งานแนะแนว
งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
หลักสูตร
สถานภาพ
วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
ที่จบ
จํานวน
สาขาวิชา/สาขางาน
(คน)

ระดับปวช.
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานภาษาตางประเทศ

7
4
7
9

7
4
5
9

2
-

7
4
3
9

4
-

-

2
3
1
2

5
1
6
7

-

7
4
6
9

1
-

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว

5

5

-

5

-

-

2

3

-

5

-

9
4
6
4

7
3
6
3

2
1
1

6
4
4
3

3
2
1

-

1
1
-

8
4
5
4

-

8
4
6
4

1
-

4

3

1

4

-

-

-

4

-

2

2

24

21

3

21

3

-

1

21

2

18
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ธุรกิจ
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว
ประเภทวิชาหมวดวิชาสามัญ
สาขาวิชาสามัญ
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7. จํานวนผูเ รียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นป
(สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ผูเรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
รวม
ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
รวม

ชั้นป

รวม

1
437
178
259

2
565
244
321

3
249
249
-

1,251
671
580

144

195

218

557

34

49

31

114

178

244

249

671

207

265

-

472

52

56

-

108

259

321

-

580

8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ครู
1. นางเกตุ ธิดา รัตนประภา ไดรั บ พระราชทานเครื่องราชอิ ส ริย าภรณ ดิ เรกคุ ณาภรณ
ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ ประจําป พ.ศ. 2556(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่
130 ตอนที่ 23 ข วันที่ 24 ตุลาคม 2556) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558
2. นางปนัดดา สุว รรณผอง ได รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณดิเ รกคุ ณาภรณ
ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ ประจําป พ.ศ. 2556(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่
130 ตอนที่ 23 ข วันที่ 24 ตุลาคม 2556) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558
3. นางนวลฉวี วรรณรักษ ไดรับรางวัลเข็มทองคําเชิดชูเกียรติ ประจําป พ.ศ. 2557
ระดับอาชีวศึกษา จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม เพื่อแสดงวาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถพิเศษในหนวยงานหรือสถานศึกษา ประเภท ครูที่ทํางานครบ 30 ป
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558
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4. นางอมราภรณ มณีนันท ไดรับเกียรติบัตรครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2557 ระดับ
อาชีวศึกษา จาก นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม เพื่อแสดงวาเปนผูปฏิบัติ
หนาที่ในวิชาชีพครูดวยความมุงมั่นเสียสละ สรางคุณประโยชนตอโรงเรียนและการศึกษา
เอกชนจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
5. นางตรีรัช เตจะขอด ไดรับโลเชิดชูเกียรติครูในดวงใจ จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม ผูซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพครู ดวยความมุงมั่น เสียสละ มีผลงานดีเดน
สรางคุณประโยชนตอวิทยาลัยฯ และการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม ระดับอาชีวศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558
6. นายศักดิ์ชัย แกวกิริยา ไดรับเกียรติบัตรเปนผูมีผลงานวิจัยชมเชย “ระดับภูมิภาค” และ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2557
7. นางสาวบงกช ชัยพันธ ไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การสอนระดับประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํา ป การศึ กษา
2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
8. นางสาวอมรทิ พ ย พึ่ ง เพี ย ร ได รั บ เกี ย รติ บั ต รการประกวดแข ง ขั น ผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
9. นางสาวราตรี ชุมภูศรี ไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดั บ ดี ประจํ าป การศึกษา
2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
10. นางสาววลัยลักษณ เหล็กเทศ ไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
11. นางน้ํ า หวาน จั น ทร วิ เ ศษ ได รั บ เกี ย รติ บั ต รการประกวดแข ง ขั น ผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
12. นางสาวประกายดารา ชาอาย ไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
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ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
13. นางอุบลรัตน บุญเพ็งไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การสอนระดับประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํา ป การศึ กษา
2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
14. นางสาวเพชราภรณ ลาเพชร ได รับเกีย รติบัตรการประกวดแขงขั นผลงานวิ จัย และ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
15. นายวิ เ ชี ย ร ตาเจริ ญ เมื อ ง ได รั บ เกี ย รติ บั ต รการประกวดแข ง ขั น ผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
16. นางสาวหนึ่ ง ฤทั ย วามตา ได รั บ เกี ย รติ บั ต รการประกวดแข ง ขั น ผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมการสอนระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดับ ดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
17. นางสาวมัตติกา ขวัญใจ ไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดั บ ดี ประจํ าป การศึกษา
2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
18. นางพวงพลอย ขันเลข ไดรับเกียรติบัตรการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การสอนระดั บ ประเทศ ครั้ ง ที่ 7 การประเมิ น ผลงานในระดั บ ค อ นข า งดี ประจํ า
ปการศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยร ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เมื่ อ วั น ที่ 18
ตุลาคม 2557
19. นางพวงพลอย ขันเลข ไดรับประกาศนียบัตรเขารวมโครงการ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ทุกวันเสาร ตลอดพรรษา ปพุทธศักราช 2557 จากวัดดาราภิมุข พระราชชายา
เจาดารารัศมี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
20. นางเพ็ญพรรณ ประดิษฐนิยกูล ไดรับประกาศเกียรติคุณ ผูใหคําแนะนําและออกแบบซุม
งานวันรับวุฒิบัตร ประจําปการศึกษา 2557 จากสถานรับเลี้ยงเด็กทองพัฒนา เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2558
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ผูเรียน
1. นางสาวปาวิ กา สมนุ ได รั บ เกีย รติ บั ต รเหรี ย ญเงิ น วิ ช าการบั ญชี ระดั บ ชั้ น ปวช.
การสอบแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย วันที่
2 กุมภาพันธ 2558
2. นางสาวอารยา ชุมใจ ได รั บ เกีย รติ บัต รเหรี ย ญเงิ น วิ ช าการบัญ ชี ระดั บ ชั้ น ปวช.
การสอบแขงชันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ร ว มกับ สมาคมวิ ทยาลัย เทคโนโลยีและอาชี ว ศึ กษาเอกชนแห งประเทศไทย
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
3. นางสาวณัฐชยา แสงปน ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการบัญชี ระดับชั้น
ปวช. การสอบแขงชั นทักษะวิช าชี พระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 1 ประจําปการศึ กษา 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึ ก ษาเอกชน ร ว มกั บ สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
4. นายศิริพงศ วงศซื่อ ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สรางโฮมเพจ (Home Page) ระดับชั้นปวช. การสอบแขงชันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา
จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ร ว มกั บ สมาคมวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
5. นายชนกานต ปญโญ ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สรางโฮมเพจ (Home Page) ระดับชั้นปวช. การสอบแขงชันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา
จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ร ว มกั บ สมาคมวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
6. นางสาวลั กษณารีย มี ลาภ ได รับ เกีย รติบั ตรเหรี ย ญทองแดง วิ ช าการใช โปรแกรม
สําเร็จรูปสรางโฮมเพจ (Home Page) ระดับชั้นปวช. การสอบแขงชันทักษะวิชาชีพ
ระดับ ชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลั ยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จังหวัดพะเยา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
7. นางสาวอัจฉราพรรณ มัจฉากล่ํา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาเทคนิคการ
เสนอขายสินคาและบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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8. นายจักรภพ ปนสม ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาเทคนิคการเสนอขายสินคา
และบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
9. นายณัฐวัฒน จันทรตา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาเทคนิคการเสนอขาย
สินคาและบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
10. นางสาววราภรณ บุรีคํา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาเทคนิคการเสนอขาย
สินคาและบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
11. นายศุภกิตติ์ อิ่น แกว ได รับรางวัลเกียรติบัตรเหรีย ญเงิน วิช าเทคนิคการเสนอขาย
สินคาและบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
12. นางสาวรัตติกาล ยะจินา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอขาย
สินคาและบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
13. นางสาวอาภรณศิริ เมืองใจ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอ
ขายสิ น ค า และบริ ก าร การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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14. นางสาวเจตสุภา บานงาย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอขาย
สินคาและบริการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
15. นางสาวจีราพร แข็งแรง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
16. นางสาวณัฐพร แสนรุงเรือง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ด า นผลิ ต ภัณ ฑ สํ า เร็จ รู ป การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
17. นายสมเกียรติ มีเสรี ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใช การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
18. นางสาวอรดา ปวยะ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรีย ญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใช การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
19. นายภาณุพงศ สะเสริม ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใช การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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20. นางสาวน้ําหวาน จีนาราช ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ดานผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใช การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
21. นายสุภัทร สังขทอง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใช การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
22. นางสาวจริยา พรหมเปง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
23. นางสาวนันธิดา ทุนอินทร ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
24. นางสาวรุงตะวัน อภิชัย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
การประกอบอาชีพ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
25. นางสาวอารียวรรณ อุปขาว ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด า นการประกอบอาชี พ การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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26. นางสาววิภาภรณ บรรเทิง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด า นการประกอบอาชี พ การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
27. นางสาวกาณฑอภิช ยา สัทตวานิช ไดรับรางวัลเกี ยรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงาน
ประเภทดานการประกอบอาชีพ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
28. นางสาวรัชนีกร ยอดน้ําคํา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ด า นการประกอบอาชี พ การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
29. นางสาวดารารัต น กลีบ ลํ า ดวน ได รั บ รางวัล เกี ย รติบั ตรเหรี ย ญเงิ น วิ ช าโครงงาน
ประเภทดานการประกอบอาชีพ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
30. นางสาวพัชราพร จันทรติยะ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
31. นางสาวเสาวลักษณ เที่ ย งธรรม ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บัตรเหรีย ญเงิ น วิ ชาโครงงาน
ประเภทด านพลั งงานและสิ่ งแวดลอม การแขงขัน ทักษะวิช าชีพและกีฬาอาชี วศึกษา
เอกชนกลุ ม ภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 28 (จั ง หวั ด พะเยา) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558

14
32. นางสาวเบญจพร ใจเหล็ก ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
33. นายลภัสรดา หินแปง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
การประกอบอาชีพ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
34. นางสาวรวีนิภา ตันติ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดานการ
ประกอบอาชีพ การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
35. นางสาวราชินันท ขะจอม ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
36. นายชนกานต ปญโญ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภทดาน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
37. นางสาวพรชนก ทองชัย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภทดาน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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38. นางสาวมันทนา สุทะนวน ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ด า นผลิ ต ภัณ ฑ สํ า เร็จ รู ป การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
39. นางสาวชยามล สุมาลัย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
40. นายอานุภาพ คํามาปน ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภทดาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
41. นายเกียรติศักดิ์ บัวศรี ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภทดาน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และกี ฬ าอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
42. นางสาวชฎาภรณ ปวนคําตื้อ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาโครงงานประเภท
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
43. นางสาวศิริลักษณ วรรณะ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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44. นางสาวพรทิพย สายคํามูล ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโครงงานประเภท
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
45. นางสาวณั ฐ นั น ท มณี เ ทศ ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ภาษาตางประเทศ (Reading text) การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกั บ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
46. นางสาวฐิ ต าพร โปธิ ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ภาษาตางประเทศ (Reading text) การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้ งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
47. นางสาวรั ต นสุ ด า ใหม แ ก ว ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ภาษาตางประเทศ (Reading text) การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
48. นายสรายุ ท ธ นวลคํ า ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ภาษาตางประเทศ (Reading text) การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา) ประจํา ป การศึกษา 2557 ณ วิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
49. นายชัยยาวุฒิ สุดใจ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพมารยาทและการ
สมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 28
(จั ง หวั ด พะเยา) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557 ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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50. นายนพริศ กาญจนวงศ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพมารยาทและ
การสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
51. นางสาวโชติ กา ทิ พ ยะมณฑล ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ตรเหรี ย ญทอง ทั กษะวิช าชี พ
มารยาทและการสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
52. นางสาววิลาสินี ดีสิงห ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพมารยาทและ
การสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
53. นางสาวฟารีดา เลาตาแคน ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพมารยาท
และการสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
54. นายธนกฤต บัวปอม ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพมารยาทและการ
สมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 28
(จั ง หวั ด พะเยา) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557 ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
55. นางสาวสกาวเดือน หัตถะกอง ไดรั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ตรเหรี ย ญเงิ น ทักษะวิช าชี พ
มารยาทและการสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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56. นางสาวอรอนงค สวัสดิ์ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพมารยาทและ
การสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
57. นางสาวนุจรีย ดวงจันทร ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพมารยาท
และการสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
58. นางสาวพรวิมล สุกันธา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพมารยาทและ
การสมาคม การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
59. นายศิริพงศ วงศซื่อ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
60. นางสาวลักษณารีย มีลาภ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจ
ดวยโปรแกรมสําเร็ จรู ป การแขงขั นทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึ กษาเอกชนกลุ ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
61. นางสาวเบญจมาภรณ โควตระกูล ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพัฒนา
เว็จเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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62. นายณัฐพล ศรีคมขํา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
63. นายจิร ายุ กัน ทา ได รั บ รางวั ล เกีย รติ บั ตรเหรี ย ญทอง วิ ช าการพั ฒ นาเว็จ เพจดว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
64. นายณัฐศักดิ์ พิบูลย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพัฒนาเว็จเพจดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
65. นางสาวอารยา ชุมใจ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการการบัญชี การ
แข งขัน ทั กษะวิช าชีพและกี ฬาอาชี ว ศึ กษาเอกชนกลุ มภาคเหนื อ ครั้งที่ 28 (จังหวั ด
พะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31 มกราคม – 2
กุมภาพันธ 2558
66. นางสาวปาวิกา สมนุ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการการบัญชี การแขงขัน
ทักษะวิช าชีพและกี ฬาอาชี ว ศึ กษาเอกชนกลุ มภาคเหนือ ครั้ งที่ 28 (จั งหวั ดพะเยา)
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557 ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ซี เ ทคแปซิ ฟ ค จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31 มกราคม – 2
กุมภาพันธ 2558
67. นางสาวณั ฐ ชยา แสงป น ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญเงิ น วิ ช าการการบั ญ ชี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัด
พะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31 มกราคม – 2
กุมภาพันธ 2558
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68. นางสาวเพ็ ญ พร วงค เ พชร ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรีย ญเงิ น วิ ช าการการบั ญ ชี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัด
พะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31 มกราคม – 2
กุมภาพันธ 2558
69. นางสาวชไมพร วงค เ พชร ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ตรเหรี ย ญทอง วิ ช าการการบัญ ชี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัด
พะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31 มกราคม – 2
กุมภาพันธ 2558
70. นางสาวศิ ริ พ ร สั น ทราย ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญเงิ น วิ ช าการการบั ญ ชี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัด
พะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31 มกราคม – 2
กุมภาพันธ 2558
71. นายนพรัตน ยาวิชัย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพิมพดีด Eng ดวย
คอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
72. นายประสิทธิ์ ใจแกว ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพิมพดีด Eng ดวย
คอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
73. นายชินวัตร สุทธจรรยา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการพิมพดีด Eng ดวย
คอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นั กงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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74. นางสาวรัช ฌุ กร ใจงาม ได รั บ รางวัล เกี ย รติ บั ตรเหรี ย ญทองแดง วิ ช าการพิ มพ ดี ด
Eng ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
75. นางสาวจรรยารักษ ไชยวงค ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการพิมพดีด
Eng ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
76. นายกฤตธนกร หลวงสิงห ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพิมพดีดไทย
ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้ งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
77. นายเกียรติบุรุษ โคจนโสภณ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพิมพดีดไทย
ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
78. นางสาวสินีนาฏ ณะอินคํา ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพิมพดีดไทย
ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 (จั งหวัดพะเยา) ประจํ าป การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
79. นางสาววนิดา ทาจันทร ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการพิมพดีดไทย ดวย
คอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
จากสํา นักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึ กษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร ว มกับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
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80. นางสาวสิริ ย าภรณ ปญ ญาพั น ธ ไดรั บ รางวั ล เกี ย รติบั ตรเหรี ย ญทองแดง วิ ช าการ
พิมพดีดไทย ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (จังหวัดพะเยา) ประจําปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2558
81. นายศรั ณ ย ศรี อ รุ ณ ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดเต น ประกอบเพลง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
82. นายอจลวัชญ เลิศรัตนวณิช ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเตนประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
83. นายอโนชา ชั ย ชนะ ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดเต น ประกอบเพลง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
84. นางสาวอรชา อานนท ไดรับ รางวั ลชนะเลิศ การประกวดเตนประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
85. นางสาวสุพัณนิดา โนโชติ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเตนประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
86. นางสาวฉัตรกมล ตุยแกว ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเตนประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
87. นางสาวพรชิตา ชิงดวง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเตนประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
88. นางสาววัชราภรณ กลวยหอม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเตนประกอบเพลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน
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TO BE NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
89. นางสาวพั น นฮ มั่นคง ไดรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดเต น ประกอบเพลง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม รวมพลคน TO BE
NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2557 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
90. นางสาวเบญจพร ใจเหล็ก ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน ในโอกาส วันเยาวชนแหงชาติ
ประจําปพุทธศักราช 2557 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ใหไว ณ วันที่
20 กันยายน 2557
91. นางสาวพัชนิ ดา ใหมแกว ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน ในโอกาส วันเยาวชนแหงชาติ
ประจําปพุทธศักราช 2557 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ใหไว ณ วันที่
20 กันยายน 2557
9. เปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
ที่
มาตรฐาน
เปาหมายความสําเร็จ
1
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
สอนอาชีวศึกษา
3
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
4
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
5
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
หรืองานวิจัย
6
การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
7
การประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ผูเรียนแตละหลักสูตร (ปวช. , ปวส.) รอยละ 80 มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป สถานประกอบการ ชุมชน หนวยงานมีความพึงพอใจตอผูเรียนมาก
(ดี) ผูเรียนทุกระดับรอยละ 80 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ และมี
คะแนนเฉลี่ย V - NET สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรอยละ 90
เมื่อเทียบกับแรกเขา ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 80 ไดงานทําหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ ภายใน
1 ป และผูประกอบการหนวยงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษามาก
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ครูผูสอนรอยละ 100 จัดทําแผนการ
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จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และครูผูสอนรอยละ 100 จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อที่เหมาะสมและนําผลจากการสอนไปทําการวิจัย
โดยครูผู ส อนร อยละ 100 มีส ว นร วมในการวัดและประเมิ นผลการเรีย นการสอนแตล ะวิ ช า และ
วิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพรอมในเรื่องการฝกงานใหแกนักศึกษา
ด า นการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ฯ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการปฏิ บั ติง านตามอํา นาจหน า ที่ มี ก ารประชุ ม ภาคเรี ย นละ 2 ครั้ ง วิ ท ยาลั ย ฯ จั ดทํ า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยให
ชุมชน ครู นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทํา มีการจัดทําโครงการใหสอดคลองกับอัตลักษณของ
วิทยาลัยฯ ในระดับดี ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
จั ด การประชุ ม ผู ป กครองภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง สถานศึ ก ษามี ร ะบบฐานข อ มู ล สารสนเทศดี ม าก
สถานศึกษามีโครงการบริหารความเสี่ยง โดยครู นักศึกษา ผูปกครองมีสวนรวม ดีมาก มีระบบดูแล
นั ก ศึ ก ษาโดยมี โ อกาสพบครู ที่ ป รึ ก ษา สั ป ดาห ล ะ 5 วั น และสร า งเครื อ ข า ยผู ป กครอง นั ก ศึ ก ษา
ผูปกครองมีความพึงพอใจ ตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน อาคาร สถานที่ หองเรียน วัสดุ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ดีมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง 4 ดาน งบประมาณการเงิน
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปไดดี และสถานประกอบการผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาดี
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ ครูและบุคลากรทุกฝาย และผูเรียนทุกสาขา เขารวม
โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 75
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ครูและผูเรียนจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ที่มีประโยชนรอยละ 75 และมีการเผยแพร รอยละ 60
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ครูและบุคลากรทุก
ฝ า ย และผู เ รี ย นทุ ก สาขา เข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย ส งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย ทรงเป น ประมุ ข
รอยละ 100 เขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม รอยละ 100
สงเสริมใหครู บุคลากรและผูเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรม โครงการดานกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งให
ทุกคนเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการประกัน คุณภาพการศึกษา สถานศึ กษามีการจัดระบบการประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝาย ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี และระดับ
คุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 อยูในระดับดี
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
ปรัชญาของวิทยาลัยฯคือ “คุณธรรมเดน เนนวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะ
ผูกอตั้งวิทยาลัยฯ มีความเชื่อวา การใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนเปนการสรางรากฐานชีวิตที่มั่นคง
กลาวคือ ผูที่มีการศึกษายอมมีสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทาง
อันดีงาม
1.2 วิสัยทัศน
มุงมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม ความรู และ
ทักษะวิชาชีพ เปนที่ยอมรับของสังคม
1.3 เอกลักษณ
ระเบียบวินัย
1.4. อัตลักษณ
วินัยดี วิชาการเดน
2. แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ดังตอไปนี้
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๒๗
เปาหมาย
1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสู
สากล

ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนและสถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตฐานสากล

สภาพความสําเร็จ
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสูสากล

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. โครงการฝกอบรมพัฒนาครูผูสอน
2. งานจัดทําแผนการสอน
3. งานวิจัยในชั้นเรียน
4. โครงการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
5. โครงการแขงขันตอบปญหาวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพ
6. งานประกันคุณภาพภายใน
7. โครงการเผยแพรความรูความเขาใจใน
ดานการประกันคุณภาพ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
10. โครงการทดสอบวัดความรูและทักษะ
วิชาชีพ
11. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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๒๘
เปาหมาย

ยุทธศาสตร
2. ผูเรียนมีความรูและทักษะ
วิชาชีพตามมาตรฐานสากล
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุข

สภาพความสําเร็จ
1. การพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. โครงการเรียนรูประสบการณจริง
2. โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
3. งานวัดผลประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
4. งานจัดสอนเสริมใหแกนักศึกษา
5. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
6. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. โครงการสอนแบบ Edutrainment
8. โครงการเลานิทานภาษาอังกฤษ
9. โครงการ “LCC Singing Contest”
10. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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๒๙
เปาหมาย

ยุทธศาสตร

สภาพความสําเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
11. โครงการคายอาสาพัฒนา
12. โครงการอนุรักษไทย
13. โครงการคายคุณธรรม
14. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
15. พิธีวันไหวครู
16. โครงการชวยเหลือบุคลากรที่เดือดรอน
17. โครงการอาชีวศึกษาสรางคนสรางชาติ
18. งานฉลองคริสมาสตและปใหม
19. พิธีมอบประกาศนียบัตร
20. พิธีปจฉิมนิเทศ
21. โครงการ คายนองใหมสานใยสัมพันธ
22. โครงการตรวจสุขภาพประจําป
23. โครงการตรวจสารเสพติด
24. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
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๓๐
เปาหมาย

ยุทธศาสตร

สภาพความสําเร็จ

3. สงเสริมการสรางอัตลักษณของ 1. สถานศึกษามีอัตลักษณที่โดดเดน
สถานศึกษาใหโดดเดน

โครงการ / งาน / กิจกรรม
25. โครงการวิ่งการกุศล “LCC มินิ
มาราธอน”
26. โครงการตอตานยาเสพติด
27. โครงการการแขงขันกีฬาและกรีฑาสี
28. ชมรมนันทนาการ
29. โครงการปลูกปา
30. โครงการรักษสิ่งแวดลอม
31. โครงการเหลือใชใหนอง
32. โครงการรับนองใหม สายสัมพันธนองพี่
1. โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษา
2. โครงการทดสอบวัดความรู
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๓๑
เปาหมาย

ยุทธศาสตร

สภาพความสําเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม

2. เตรียมความพรอมสูประชาคม 1. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน 1. การเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมเพื่อ 1. โครงการจัดนิทัศการความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน
และมีทักษะที่เหมาะสม
เขาสูประชาคมอาเซียน
อาเซียน
สอดคลองกับการกาวเขาสู
2. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประชาคมอาเซียน
ในอาเซียน
3. โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
4. โครงการสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในงานบัญชี
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การอาชีพ
6. โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน
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๓๒
เปาหมาย
3 พัฒนาสถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรูที่ทันสมัย

4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมืออุปกรณ

ยุทธศาสตร

สภาพความสําเร็จ

1.สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
และมีแหลงเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
1.สถานศึกษามีเทคโนโลยี
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1.
สารสนเทศที่ทันสมัยทําใหผูเรียน สงเสริมการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส
ไดรับการพัฒนาความรูและ
2.
ทักษะการใชเทคโนโลยี
3.
สารสนเทศ ใหเกิดการเรียนรูได
4.
เต็มศักยภาพ

งานบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โครงการหองเรียนสวยงาม
งานดูแลและซอมแซมสาธารณูปโภค
และอาคาร
โครงการสื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู
โครงการแหลงเรียนรูสูชุมชน
โครงการบริการความรูวิชาชีพสูชุมชน
โครงการพัฒนาโครงขายอินเตอรเน็ต
ไรสาย
โครงการ Internet ในหองสมุด
โครงการ LCC Free WiFi
โครงการหองเรียนทันสมัย
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๓๓
เปาหมาย
5. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร

สภาพความสําเร็จ

1.ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา 1. การพัฒนาครูและบุคลากรตาม
อยางเต็มศักยภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรการ
การศึกษา
2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรทางการ
ศึกษา
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การแขงขันกีฬาครู
5. พิธีรดน้ําดําหัวผูบริหาร
6. โครงการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ดาน
วิชาการ วิชาชีพ แกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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๓๔
เปาหมาย
6. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

ยุทธศาสตร

สภาพความสําเร็จ

โครงการ / งาน / กิจกรรม

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
ที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน
4. งานใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
5. โครงการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอ
การจัดการสถานศึกษา
6. โครงการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษา
7. โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
8. โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส (CAI)
9. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย สื่อ
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
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๓๕
เปาหมาย
7. สงเสริมความสัมพันธกับ
ชุมชน

ยุทธศาสตร
สภาพความสําเร็จ
1. เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน 1. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
รวมในการจัดการศึกษา
การศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการ / งาน / กิจกรรม
งานประชุมผูปกครอง
งานประชุมคณะกรรมการ 4 ฝาย
โครงการสํารวจความตองการของสถาน
ประกอบการ
โครงการสารถึงผูปกครอง
โครงการความรวมมือดานการจัดการ
เรียนรูกับหนวยงานองคกร
โครงการประสานความรวมมือกับศูนย
พัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม
โครงการความรวมมือดานการจัดการ
เรียนรูกับชุมชน
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๓๖
เปาหมาย
8. สรางโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรูอยางมี
คุณภาพ

สภาพความสําเร็จ
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาอยาง
เต็มศักยภาพ

โครงการ / งาน / กิจกรรม
1. งานสํารวจความตองการหารายได
ระหวางเรียน
2. โครงการจัดหางานสําหรับนักศึกษา
3. โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพ
สําหรับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษา
4. โครงการสนับสนุนดานการศึกษาแก
เด็กดอยโอกาส
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3. รายงานดานงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโยลีพาณิชยการลานนา
งบประมาณรับ - จาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
รายรับ
รายการ
- คาธรรมเนียม
การศึกษา
- คาธรรมเนียมอื่น
- เงินอุดหนุนเปน
คาใชจายรายหัว
นักเรียน
- เงินอุดหนุนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15
ป อยางมีคุณภาพ
- เงินอุดหนุน

- เงินบริจาค

- รายไดหรือมูลคาของ
ผลผลิต ผลงานจาก
การใชวัสดุฝกในการ
จัดการเรียนการสอน
- อื่นๆ

รายจาย
บาท
27,598,000
4,960,000
9,800,000

รายการ
- เงินเดือนครู
- เงินเดือนบุคลากรอื่น
- คาตอบแทนครูและ
บุคลากร

หมายเหตุ
บาท
20,040,000
1,200,000

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่
2,520,000
-

-

450,000

766,000

250,000
- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ สื่อการสอน วัสดุฝก
- สําหรับการจัดการเรียน
การสอน
- สําหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
- สําหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป
- งบในการสงเสริม สนับสนุนให
ครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
- งบดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก
- งบพัฒนาบุคลากร
- คาสาธารณูปโภค

1,500,000
160,000
50,000

750,000

760,000

650,000
2,450,000
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รายรับ
รายการ

รายจาย
บาท

รายการ
-คาใชจายเบ็ดเตล็ด
- คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน
- คาซอมแซมและบํารุงรักษา
อุปกรณการเรียนและเครื่องใช
สํานักงาน
- คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- คาใชจายในการดําเนินงาน
- คาใชจายในการแนะแนว
-คาเสื่อมราคา – ทรัพยสิน

รวมรับ

46,094,000 รวมจาย

หมายเหตุ
บาท
330,000
150,000
300,000
340,000
3,750,000
330,000
12,000,000
45,010,000
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
เมื่อวันที่ 28 – 30 มกราคม 2556
1. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนกลยุทธ
พัฒนาทักษะผูเรียนดานผลงานที่เปน
โครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ ของ
ผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน และยกระดับ
คุณภาพไปสูนวัตกรรมเพื่อการแขงขันใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติตอไป
รวมทั้ง สงเสริมใหผูเรียนไดนําผลงานไปใช
ประโยชนอยางแทจริง โดยเฉพาะการ
นําไปใชประโยชนในชุมชน
2. อบรมใหความรูแกผูเรียนในการจัดทํา
เอกสารประกอบโครงงาน สิ่งประดิษฐหรือ
นวัตกรรมใหครบถวนทุกขั้นตอน โดย
กําหนดแนวคิด ที่มาของปญหา กําหนด
วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานที่
ถูกตองตามวิชาการ มีการฝกทักษะในการ
สืบคนขอมูล ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวของ เพื่ออางอิงผลงานของตนเอง
ตลอดจนประเมินผลจากการนําไปใช
ประโยชน และขอเสนอแนะทิศทางการ
พัฒนาสําหรับผูสนใจหรือผูเรียนใน รุน
ตอ ๆ ไปในการพัฒนาตอยอด
3. สถานศึกษาควรนําหลักการจัดการองค
ความรู (MK) มาใชในสถานศึกษาใหครู ที่
มีทักษะดานการจัดทํางานวิจัยเปนพี่เลี้ยง
ใหกับครูที่ยังขาดทักษะ เพื่อใหครูทุกคนมี
ความรูความสามารถในการจัดทํางานวิจัย
และการผลิตสื่อการสอน

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

- วิทยาลัยฯ จะนําขอเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
3 เปนแผนในการปฏิบัติในป
การศึกษา 2558

-
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4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารและขอมูลตาง ๆ ใหเปนระบบที่
ชัดเจน สะดวกในการบริหารจัดการที่ดี
โดยจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เปนระบบ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑของ
สมศ. ครบถวนครอบคลุม และจัดอบรมให
บุคลากรในการจัดทําเอกสารรายงาน
โครงการรวมทั้งระบบการจัดเก็บเอกสาร
5. สถานศึกษามีความพรอม ดานบุคลากร
สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณอยาง
เพียงพอที่จะใหบริการดานวิชาการและ
วิชาชีพแกสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ
สถานศึกษาควรจัดทําโครงการในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงรุกใหกับ
โรงเรียนขยายโอกาสและสถานศึกษา อื่น
ๆ ใหมากขึ้น
6. สถานศึกษาควรจัดโครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการใหกับผูเรียนอยางทั่วถึง
เพื่อเพิ่มประสบการณใหกับผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการสรางความเขาใจให
ผูเรียน และผูปกครอง เห็นความสําคัญของ
การฝกประสบการณเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง
7. สถานศึกษาควรสนับสนุนใหครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานหรือเขารวมการแขงขันทั้งใน
ระดับจังหวัด/ภาคหรือประเทศใหมากขึ้น
8. สถานศึกษาควรประสานงานกับ
สถานศึกษา หนวยงานและองคกรภายนอก
เพื่อสรางความรวมมือและทําขอตกลง
รวมกันในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนสนับสนุนใหครูมีโอกาสไดรับ
ทุนการศึกษาและทุนวิจัยใหมากขึ้น

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
-วิทยาลัยฯ จะนําขอเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
3 เป น แผนในการปฏิ บั ติ ใ นป
การศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
-
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9. สถานศึกษาควรมีการปรับกลยุทธในการ
ปองกันและแกปญหาความเสี่ยงใน
สถานศึกษาทุกดานเพื่อลดปริมาณความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง
10. สถานศึกษาควรมีติดตามการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อนําผล
มาพัฒนางานอยางตอเนื่อง
11. สถานศึกษาควรทบทวนการดําเนินงานโดย
นําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัด
การศึกษา พรอมทั้งจัดอบรมใหครูและ
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และนํา
หลักการประกันคุณภาพใน เปนเปาหมาย
และทิศทางในการพัฒนางานทุกภาคสวน
12. สถานศึกษาควรสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาประเมินคณะกรรมการ
สถานศึกษากอนกรรมการจะครบวาระ
รวมทั้งการประเมินผูบริหารสถานศึกษา
13. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ
เชิงรุก และเรงสรางเครือขาย ชุมชน
ผูปกครอง ใหเขาใจตรงกันถึงเปาหมายและ
ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ความสําเร็จของผูสําเร็จ
การศึกษาจากอดีตสูปจจุบัน ตลอดจน
ภาพลักษณ คาใชจายและความสําเร็จใน
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
14. สถานศึกษาควรมีการประชุมระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคกรเพื่อ
ระดมความคิดในการหาวิธีเพิ่มปริมาณ
นักศึกษา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- วิทยาลัยฯ จะนําขอเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
3 เป น แผนในการปฏิ บั ติ ใ นป
การศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
-
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15. สถานศึกษาควรมีการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาจากหนวยงาน องคกร
ภาคเอกชน สถานประกอบการ ใหเพิ่มมาก
ขึ้นแตใหเปนไปตามระเบียบการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือมีการ
แตงตั้งบุคคลจากภายนอกมารวมเปน
กรรมการที่ปรึกษาในการพัฒนา
สถานศึกษาเพิ่ม เพื่อนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทุก
ภาคสวนไปใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในอนาคตตอไป
16. สถานศึกษาควรสรางโอกาสใหครู บุคลากร
ชุมชนและองคการภายนอกเขามามีสวน
รวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในแตละ
ปการศึกษาและสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการแตละปใหชดั เจน นําผลการ
ประเมินมาวางแผนการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอการจัด
การศึกษา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- วิทยาลัยฯ จะนําขอเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
3 เป น แผนในการปฏิ บั ติ ใ นป
การศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
-

- วิทยาลัยฯ มีโครงการฝก
ประสบการณ วิชาชีพของแตละ
สาขา มีโครงการคายอาสาพัฒนา
โครงการทํานุบํารุงศาสนา เขารวม
กิจกรรมประเพณีตาง ๆ
2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มงบประมาณ เพื่อพัฒนา - วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ
ศักยภาพนักศึกษา/การจัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้น สําหรับสงเสริมกิจกรรม
ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการ ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

-นักศึกษามีโอกาสได
นําความรู
ความสามารถของ
ตนเองไปใชได
มากขึ้น

การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2555
1. วิทยาลัยฯ ควรแสวงหาเวทีของหนวยงาน
องคกรภายนอก เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
โอกาสแสดงศักยภาพมากขึ้น

-นักศึกษามี
งบประมาณเพียงพอ
ในการจัดโครงการ
ตาง ๆ
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3. ควรจัดทํานวัตกรรม และงานวิจัย ที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพ หรือการ
พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
- วิทยาลัยฯ ไดจัดใหนักศึกษา ทํา -นักศึกษาไดนวัตกรรม
นวัตกรรมและงานวิจัยที่นําไปใช
และงานวิจัยที่ใช
ประโยชนในสถานศึกษา ชุมชนและ ประโยชนได
ทองถิ่น

4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําผลงาน
นวัตกรรม งานวิจัย โครงงาน ออกไปสูเวที
การแขงขันภายนอกสถานศึกษาในระดับ
ตาง ๆ

- วิทยาลัยฯ ไดเขารวมการแขง
ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ และนํานวัตกรรมและ
งานวิจัยเขารวมประกวดแขงขัน

5. ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปใหเปน
ปจจุบัน

-วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
-มีแผนการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง

6. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป

-วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร

7. ควรจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

-วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป

-นักศึกษาไดนํา
นวัตกรรมและ
งานวิจัยเขารวม
ประกวดแขงขัน

-อาจารย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามแผน
-ผูบริหารทราบผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่
วางไว เพื่อนําขอมูลไป
ปรับปรุงในปตอไป
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.
และ ปวส. ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และไดดําเนินงาน
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบั ติการประจํ าป ได แก โครงการสอนซ อมเสริ ม โครงการประชุ ม
ผูปกครองกลุมผูเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมต่ํากวา 2.00 โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
แกครูผูสอน และนําผลการวิจัยมาใชในการแกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.1 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
หลักสูตร/
ชั้น
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่ลงทะเบียน ที่ออก
ประเภทวิชา
ป
เรียน
กลางคัน
ทั้งหมด
1
56
9
พาณิชยการ/การบัญชี 2
69
1
3
70
4
1
16
9
พาณิชยการ/การขาย 2
23
1
3
24
1
ปวช.
พาณิชยกรรม
1
36
10
พาณิชยการ/
2
32
5
คอมพิวเตอรธุรกิจ
3
44
0
1
36
0
พาณิชยการ/
2
71
2
ภาษาตางประเทศ
3
80
1
34
8
ปวช.
การโรงแรมและการ 1
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว/การ
2
49
3
ทองเที่ยว
ทองเทีย่ ว
3
31
1
รวม ปวช.
671
55

จํานวน
ผูเรียน
ที่เหลือ

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ

47
68
66
7
22
23
26
27
44
36
69
79
26
46
30
616

41
63
66
5
18
23
17
19
44
33
56
79
24
37
30
555

87.23
92.65
100.00
81.82
81.82
100.00
65.38
70.37
100.00
91.67
81.16
100.00
92.31
80.43
100.00
90.10
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หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

การบัญชี
ปวส.
บริหารธุรกิจ

ปวส.
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาตางประเทศ
ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

ชั้น
ป
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

จํานวน
ผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
เรียน
ทั้งหมด
114
127
18
29
34
56
41
53
52
56
580
1,251

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเ รียน
ที่ออก
ที่เหลือ
กลางคัน
4
4
5
2
3
0
3
0
15
1
37
92

110
123
13
27
31
56
38
53
37
55

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ
110
122
8
27
21
56
33
53
35
55

100.00
99.18
61.54
100.00
67.74
100.00
86.84
100.00
94.59
100.00

543 520 95.76
1,159 1,075 92.75

หมายเหตุ 1. ขอมูลจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเรียน ณ วันสุดทาย
ของการลงทะเบียนเรียน แตละภาคเรียนสิ้นปการศึกษา กรณีมีการเปดภาคเรียนฤดูรอนใหนับรวมดวย
2. ใหกรอกขอมูลใหครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ไดรับอนุญาต
ใหเปดทําการสอน
3. นักศึกษาที่ออกกลางคันในปการศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณีที่มีนักศึกษาเขาเรียนกลางป หรือโอนยายใหนับรวมในจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทั้งหมดดวย
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
ขอมูลแสดงสถิติจํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
ขอมูลแสดงสถิติจํานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557
รายการเปลี่ยนแปลงแกไข/เพิ่มเติม บัญชีรายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา
2557 และภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2557
โครงการสอนซอมเสริม
โครงการประชุมผูปกครองกลุมผูเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมต่ํากวา 2.00
โครงการอบรม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอน
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน
ที่มีตอคุณภาพของผูเ รียน
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดจัดการเรียนการสอนรายวิชาการฝกงานเพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู ความสามารถ
ทักษะ ตาง ๆ ที่ไดเรียนรูจากในชั้นเรียนไปใชในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่นักศึกษา
จะจบการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้นักศึกษาจะไดรับประสบการณ และไดเรียนรูทักษะ
ตาง ๆ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการเรียนรูถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางาน ซึ่งนักศึกษา
จะไดใชสติและไหวพริบปฏิฎาณในการแกไขปญหา ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงไดดําเนินการใหนักศึกษาระดับชั้น
ปวช.2, ปวส.1 และ ปวส.พ.2 ฝกงานในสถานประกอบการ/หนวยงานแหงตาง ๆ
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหนักศึกษาฝกงานในภาคฤดูรอนของทุกปการศึกษา โดยในชวงกอนปด
ภาคเรียนของเทอมที่ 1 วิทยาลัยฯ ไดทําการแจกแบบฟอรมการกรอกรายละเอียดสถานที่ฝกงานเพื่อให
นักศึกษาติดตอสถานประกอบการ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ตองการรับนักศึกษาฝกงาน ตามความสนใจของ
นักศึกษาเอง เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกสถานประกอบการ /หนวยงาน ที่ตนเองอยากเขาไปฝกงาน
ตามความถนัด โดยวิทยาลัยฯ ไดกําหนดกรอบการเลือกสถานที่ฝกงานไวดังนี้
1. สถานประกอบการ/หนวยงาน ที่ นักศึกษาไปฝกงานตองอยูภายในเขตอําเภอเมื องจังหวัด
เชียงใหม อําเภอแมริม อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอหางดง อําเภอสารภี และอําเภอสันปาตอง
และอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เทานั้น
2. เวลาของการฝกงานตองอยูระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. หรือตามกําหนดเวลาของ
สถานประกอบการ/หนวยงาน แตตองไมเกินเวลา 18.00 น.
3. สถานประกอบการ/หนวยงาน ที่นักศึกษาไปฝกงานตองไดรับความเห็นชอบจากวิทยาลัยและ
ไดรับอนุญาตจากผูปกครองของนักศึกษา
4. นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการ/หนวยงาน
5. นั กศึกษาตองแต งกายดว ยชุ มฟอรมนั กศึ กษาเท านั้น หากมี ความจํา เปน ตองแต งกายด ว ย
เครื่องแบบอื่นที่ไมใชชุดฟอรมนักศึกษาตองมีหนังสือขออนุญาตจากหนวยงาน
หลังจากที่ นักศึกษาได ติดตอสถานประกอบการ/หน ว ยงาน เรี ย บรอยแลว ทางวิ ทยาลัย ฯ จะ
ดําเนิ นการสงจดหมายขออนุญาตฝกงานใหกับนั กศึกษา โดยให นักศึกษาเปนผูนํ าจดหมายไปยื่น สถาน
ประกอบการ/หนวยงาน ดวยตนเอง เมื่อหนวยงานตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานเรียบรอยแลว วิทยาลัยจะทํา
การปฐมนิเทศนักศึกษากอนที่จะไปฝกงาน เพื่อแจงรายละเอียด ระเบียบขอบังคับตาง ๆ และเนนย้ําการ
ปฏิบัติตนระหวางการฝกงาน เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมกอนไปฝกงานจริง ระหวางการฝกงาน วิทยาลัย
ได จัด อาจารย นิเ ทศเพื่อติ ดตามดู แล และประเมิน ผลการฝกงานของนักศึกษาตามสถานประกอบการ/
หนวยงานแตละแหง
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
มีการประเมิน
จํานวนของสถาน
รอยละของสถาน
ความพึงพอใจ
ประกอบการและบุคคล ประกอบการและบุคคลใน
โดยกําหนดกลุม
จํานวนที่ตอบกลับ
ในชุมชนที่มีผลการ
ชุมชนที่มีผลการประเมิน
ตัวอยาง สราง
ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเฉลี่ย
เครื่องมือเพื่อเก็บ
เฉลี่ย
3.51 – 5.00
ขอมูล
3.51 – 5.00
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
1
101
36
95
32
94.05
88.88
รวม
101
36
95
32
94.05
88.88
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
(1)+รอยละ 80 ขึ้นไป
(1)+รอยละ 70 – 79.99
(1)+รอยละ 60 – 69.99
(1)+รอยละ 50 – 59.99
มีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบประเมินความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตองการ อาจารยผูสอนทุกทานไดใหความ
เอาใจใส ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เนนใหนักศึกษาไดมีสวนรวม ฝกคิด ฝกทํา ฝกแกปญหา และเนนการ
ปฏิบัติจริงในแตละสาขาวิชา มีการกระตุนใหนักศึกษามาเรียนอยางสม่ําเสมอ ไดมีการวางแผนการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และไดดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ไดแก โครงการสอนเสริมแกนักศึกษาที่เรียนออน มีการใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอน จึงสงผลให
นักศึกษาทุกคนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานภาษาตางประเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว

จํานวนผูเ รียนที่
จํานวนผูเรียนชั้นป
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
สุดทายที่สอบผาน
รายวิชาตามโครงสราง
เกณฑฯ
หลักสูตร

66
23
44
79

66
23
44
79

100.00
100.00
100.00
100.00

30
242

30
242

100.00
100.00

122
27
56
53

99.19
100.00
100.00
100.00

รวม ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
123
สาขาวิชาการตลาด
27
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
56
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
53
ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
55
55
ทองเที่ยว
รวม ปวส.
314
313
รวมทั้งหมด
556
555
หมายเหตุ จํานวนผูเรียน ณ วันสุดทายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทาย
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

รอยละ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

100.00
99.68
99.82
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลแสดงสถิติจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
2. โครงการสอนเสริมแกนักศึกษาที่เรียนออน
3. ขอสอบมาตรฐานสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดมีการประชุมวางแผนเพื่อจะเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาใหแกนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดยศึกษาถึง
สมรรถนะรายวิชาที่จะสอบ กําหนดเปนแผนงานที่จะเสริมความรูในแตละรายวิชา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว โดยจัดอาจารยสอนเสริมทบทวนความรูเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.
ระดับ ปวช. และ ปวส.

สาขาวิชา/สาขา
งาน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาตางประเทศ
งานการทองเที่ยว
รวม ปวช.
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาตางประเทศ
ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

70
24
44
80
31
249
127
29
56
53

ความรูพื้นฐานทั่วไป
จํานวนผูเรียน
ที่มีคะแนน
จํานวน
เฉลี่ยจากการ
ผูเรียนที่
ทดสอบทาง
ลงทะเบียน
การศึกษา
เขาทดสอบ
ระดับชาติขึ้น
ไป
66
48
23
13
44
28
78
58
30
20
241
167
122
102
26
17
55
36
53
43

รอยละ

72.73
56.52
63.64
74.36
66.67
69.29
83.61
65.38
65.45
81.13

ความรูพื้นฐานประเภทวิชา
จํานวนผูเรียน
ที่มีคะแนน
จํานวน
เฉลี่ยจากการ
ผูเรียนที่
ทดสอบทาง รอยละ
ลงทะเบียน
การศึกษา
เขาทดสอบ
ระดับชาติขึ้น
ไป
66
46
69.70
23
13
56.52
44
23
52.27
78
50
64.10
30
17
56.67
241
149
61.83
122
76
62.30
26
10
38.46
55
27
49.09
53
34
64.15

จํานวน
ผูเรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผาน
ทั้ง 2
วิชา

รอยละ

39
8
22
46
14
129
70
10
22
34

59.09
34.78
50.00
58.97
46.67
53.53
57.38
38.46
40.00
64.15

56

54

41

75.93

54

39

72.22

32

59.26

321
570

310
551

239
406

77.10
73.68

310
551

186
335

60.00
60.80

168
297

54.19
53.90

53
ความสําเร็จ
คาคะแนน
ปวช. 3
ปวส. 3

ระดับคุณภาพ
พอใช
พอใช

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 - 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)

54
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดมีการประชุมวางแผนเพื่อจะเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาใหแกนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดยศึกษาถึง
สมรรถนะรายวิชาที่จะสอบ กําหนดเปนแผนงานที่จะเสริมความรูในแตละรายวิชา โดยเฉพาะกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว โดยจัดอาจารยสอนเสริมทบทวนความรูเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหไดคาเฉลี่ย
สูงกวาระดับชาติขึ้นไป
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.
จํานวนผูเรียนที่
จํานวน
ลงทะเบียนเขา ผูสอบผาน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ จํานวนผูเรียน
ระดับ
ทดสอบ
เกณฑ
สาขางาน
ทั้งหมด
กลุมวิชา
กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ปวช. การบัญชี
70
66
35
การขาย
24
23
15
คอมพิวเตอรธุรกิจ
44
44
24
ภาษาตางประเทศ
80
78
64
งานการทองเที่ยว
31
30
21
รวม ปวช.
259
241
159
ปวส. การบัญชี
127
122
71
การตลาด
29
26
15
คอมพิวเตอรธุรกิจ
56
55
37
ภาษาตางประเทศธุรกิจ
53
53
45
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
56
54
32
รวม ปวส.
321
310
200
รวมทั้งหมด
570
551
359
ความสําเร็จ
คาคะแนน
ปวช. 5
ปวส. 5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

รอยละ
53.03
65.22
54.55
82.05
70.00
65.98
58.20
57.69
67.27
84.91
59.26
64.52
65.15
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 - 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)

56
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดมีแผนการเรียนที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาตามความตองการและยังไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดจากอาจารยที่ปรึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนให
นักศึกษาไดมีสวนรวม ฝกคิด ฝกทํา ฝกแกปญหาและเนนการปฏิบัติจริงในแตละรายวิชา มีการกระตุน
นักศึกษาใหเขาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอและมีการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน วิทยาลัยไดดําเนินงานตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาชั้น ปวช.1
ปวส.1 และ ปวส.พ.1 เพื่อชี้แจงผูปกครองและผูเรียนไดทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ และหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จัดโครงการอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแก
ครูผูสอน เพื่อนํามาใชในการแกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.7 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
หลักสูตร
ปวช.

รวม ปวช.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานภาษาตางประเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว

จํานวนผูเรียนแรกเขา

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

70
24
44
80

66
23
44
79

94.29
95.83
100.00
98.75

31
249

30
242

96.77
97.19
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หลักสูตร
ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียนแรกเขา

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

127
29
56
53

122
27
56
53

96.06
93.10
100.00
98.21

56

55

100.00

321
570

313
555

97.51
97.37

ความสําเร็จ
คาคะแนน
4
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2545 (ปพ.3 ปวช.45) ปการศึกษา 2557
2. และแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(รบ.2 ปวส.) ปการศึกษา 2557
3. โครงการประชุมผูปกครอง นักศึกษาชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ.1
4. โครงการอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอน

58
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
วิธีดําเนินการ
วิ ทยาลั ย ฯ ได มีการประชุ มเพื่อวางแผนติ ดตามข อมู ล ของนั กศึกษาที่สํ าเร็ จ การศึกษาใน 1 ป
การศึกษา เพื่อที่จะไดทราบถึงจํานวนนักศึกษาวามีจํานวนเทาใดที่ศึกษาตอ จํานวนเทาใดที่ไดงานทําและ
เพื่อจะไดทราบวานักศึกษาสวนใหญมุงที่จะศึกษาตอหรือทํางาน โดยมอบหมายใหฝายแนะแนวรับผิดชอบ
ติดตามผล
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด กลาวคือ ฝายแนะแนวติดตามขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา และสงแบบสอบถามไปยัง นักศึกษาหรือผูปกครองโดยตรงเพื่อที่จะไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
และนําผลที่ไดมาสรุปผลและทราบถึงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอ ภายใน 1 ป

59
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.8 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
ภาษาตาง
ประเทศ
การทองเที่ยว

หลักสูตร
ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
ภาษาตาง
ประเทศธุรกิจ
การจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ผูไดงานทํา
ภายใน 1 ป

ผูประกอบอาชีพ
ผูศึกษาตอภายใน
อิสระภายใน
1 ป
1 ป

รวมผูไดงานทํา
ประกอบอาชีพ
และศึกษาตอ

จํานวน

รอยละ

จํานว
น

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

66
23
44

1
2
2

1.52
8.70
4.55

1
3
6

1.52
13.04
13.64

64
18
36

96.97
78.26
81.82

66
23
44

100
100
100

79

8

10.13

13

16.46

58

73.42

79

100

30
242
122
27
56

2
15
8
3
8

6.67
2.70
6.56
11.11
14.29

2
25
21
2
10

6.67
4.50
17.21
7.41
17.86

26 86.67
202 36.40
93 76.23
22 81.48
38 67.86

30
242
122
27
56

100
43.60
100
100
100

53

3

5.66

3

5.66

47

88.68

53

100

55

5

9.09

14

25.45

36

65.45

55

100

313
555

27
42

4.86
7.57

50
75

9.01
13.51

236
438

42.52
78.92

313
555

56.40
100

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 70 - 79.99
4
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
3
ตองปรับปรุง
รอยละ 50 – 59.99
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50
1
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบสํารวจการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ปของผูสําเร็จ
การศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

60
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตามขอมูลของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งในสวนที่
ศึกษาตอ หรือทํางาน เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหนวยงาน ที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยมอบหมายใหฝา ยแนะแนวรับผิดชอบ ติดตามผล
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด กลาวคือ ฝายแนะแนวติดตามขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา และสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหนวยงานที่มีผูสําเร็จการศึกษา
เพื่อนําผลที่ไดมาสรุปผลและทราบถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.9
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยกําหนด
กลุมตัวอยาง
สรางเครื่องมือ
เพื่อเก็บขอมูล
ปวช.
ปวส.

จํานวนของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผูรับบริการที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00

จํานวนที่ตอบกลับ

สถาน
ผูรับ
สถาน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ประกอบการ
บริการ ประกอบการ
10
21

รวม

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

10
8
49

-

10
20

9
8

ผูรับ
บริการ

สถาน
ประกอบการ

-

100
95.23

47

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

รอยละของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผูรับบริการที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

สถานศึกษา
90.00
100
96.00

ผูรับ
บริการ
-

61
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
รวม
คะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
3
พอใช
5
ดีมาก
4
5
5
37

ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.63

ดีมาก

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรูในเชิงวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพ และคุณสมบัติที่พึงประสงค โดยมุงเนนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอน รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน 3 ดาน ไดแก ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก และสมรรถภาพทั่วไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถเปน
ผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
สรางความตระหนัก และความสําคัญ ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ใหกับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 , ปวส. 2

63
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ต องการของสถานประกอบการและไดกํา หนดไว ในแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึ ก ษาและ
แผนปฏิบัติงานประจํา ป เชนโครงการสํารวจความตองการของสถานประกอบการ การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ เปนตน
วิทยาลัยฯ ดําเนินตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป เชน สํารวจความตองการ
ของสถานประกอบการ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ ของครูผูสอนในแตละรายวิชา
สอดคลองตามหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ของสถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขา
ทํางานเพื่อประเมินวา แผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ ผลที่ไดรับเปนอยางไรเพื่อนําไปพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (1)-(4)
ไมเกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน
ความสําเร็จ
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
-
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น
4
(1) (2) (3) และ (4)
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงาน/สถานประกอบการ
2. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
3. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่รับผูสําเร็จการศึกษา

65
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัย ฯ มี การประชุมวางแผนการจัดทําแผนการจัดการเรีย นรูร ายวิชา และได จําแนกไวใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําป เชน โครงการพัฒนาครูในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ งานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป เชน การพัฒนาผูสอนให
มีทักษะในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ โดยวิทยาลัยกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู รายวิช าดวยเทคนิควิ ธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และเมื่ อ
ดําเนินการสอนกระบวนการแลว ผูสอนยังทําการบันทึกการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 - 59.99 ของจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 - 69.99 ของจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 - 79.99 ของจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
หมายเหตุ ใสคารอยละใหตรงกับหัวขอตามประเด็นพิจารณา

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี

รอยละ 100
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. บันทึกการจัดการเรียนรูของครู
2. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและไดกําหนดไว
ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป เช น โครงการพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ งานการจัดทําแผนการสอน และงานวิจัยในชั้นเรียน
วิ ทยาลัย ฯ ดํ า เนิน งานตามโครงการ และงานที่ ได กํ าหนดไว ในแผนปฏิ บั ติ การประจํา ป เช น
การพั ฒ นาครู ผูส อนใหมีทักษะในการจัด การกระบวนการเรี ย นการสอนที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มี การจั ดทํ า
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา โดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ จัดทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ครูผูสอนจะไดรับการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา จากหัวหนาหมวดแตละสาขาวิชา
ผลการดําเนินการ
หัวขอ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคน
ทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน

2
3
4
5

ผล(มี/ไมมี)

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

รอยละ 100

รอยละ 100
รอยละ 100
จํานวน 1
วิชา/คน
จํานวน 1
วิชา/คน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนปฏิบัติงานประจําป
2. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
3. แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. วิจัยในชั้นเรียน

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหฝายวิชาการประชุมวางแผนกับหัวหนาหมวด เพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในแตละภาคเรียน
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด กลาวคือ ครูผูสอนตองแจงวิธีการวัดและประเมินผล
ใหผู เรี ย นทราบในทุก รายวิ ช าที่ ส อน ในการนี้ ครู ผู ส อนดํ า เนิ น การวัด และประเมิ น ผลโดยใช วิ ธีก ารที่
หลากหลาย เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่จัดทํา
ผลการดําเนินการ
หัวขอ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน

2
3
4
5

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ผล(มี/ไม
มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
2. ขอสอบ
3. ชิ้นงานของนักศึกษา
4. สมุดประเมินผล
5. แบบบันทึกการจัดการเรียนรูของครู
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพในการฝกงาน โดยมอบหมายใหฝายงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกงาน กําหนดแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา ในตละปการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด กลาวคือ ฝายงานรับผิดชอบเกี่ยวกั บการฝกงาน
มี การประกาศแจ งแนะนํ า สถานประกอบการ/หนว ยงาน ให นัก ศึ ก ษาพิ จ ารณาเลือก และดํ า เนิน การ
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนการฝกงาน ในการนี้ ทางวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีอาจารยนิเทศฝกงานในแตละ
พื้น ที่ และกําหนดให การวัดผลและประเมิ นผลการฝกงาน กระทํา โดยอาจารย นิเทศฝกงานและสถาน
ประกอบการ
ที่
1
2
3
4
5

ผลการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือใน
การสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา

ผล(มี/ไมมี)
มี

ความสําเร็จ
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
ไมมี
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. คูมือการฝกงาน
2. รายงานการประชุมนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศ
3. แบบประเมินการฝกงาน
4. แบบฟอรมขอฝกงาน/จดหมายของความอนุเคราะหการสงผูเรียนเขาฝกงาน
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5. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
รวม
คะแนนเฉลี่ย

คาคะแนน
4
5
5
5
4
23
4.6

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มุงสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ วิทยาลัยฯ กําหนดใหการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
มุงเนนเสริมสรางสมรรถนะอาชีพ ใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม รวมตลอดจน
จัดทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
-
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และไดกําหนดไว
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เชน งานประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา งานประชุมคณะกรรมการสี่ฝาย
วิทยาลัย ฯ ดํ าเนินงานตามที่ กําหนดไวในแผนปฏิ บัติการประจํ าป กลาวคื อ ดําเนินการแต งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามขอกําหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิ บัติ งานตาม
อํานาจหนาที่ในกรอบการปฏิบัติงาน ในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการประชุ มการ
ปฏิบัติงานภายในกลุมคณะกรรมการ และประชุมรวมกันกับกรรมการสี่ฝาย
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาและใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการ ในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรในสถานศึกษา และประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา

ผล(มี/ไมมี)

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน

มี

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
มี
คาเฉลี่ย
4.90
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
หมายเหตุ

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

1. ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ตองมีกระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ตองประเมินตามหลักธรรมาภิบาล
ประเมินหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประเมินหนาที่ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายนอก ขอ 8.1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการรวมสี่ฝาย
3. แผนพัฒนาสถานศึกษา
4. เอกสารการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการ ในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรใน
สถานศึกษา
6. แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคลองกับขอกําหนดในการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใน 3 ป (พ.ศ. 2555
– 2557) โดยในแตละปการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ จากนั้ น จึ ง ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป วั ด ผล ประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของงาน
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา หรือแกไขปรับปรุง โดยจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําป เปนไปตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา

คาคะแนน
5
4
3
2
1

78
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
วิธีดําเนินการ
วิ ท ยาลั ย ฯ ไดมี ก ารประชุ มเพื่ อวางแผนการพั ฒ นาสถานศึ กษาตามอั ต ลั กษณ ได แก “วิ นั ย ดี
วิชาการเดน” และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป
เชน โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษา โครงการทดสอบวัดความรู โครงการฝกประสบการณจริง
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การประกาศเกียรติ
คุณนักศึกษา ที่ไมขาดเรียน ไมมาสาย การทดสอบวัดความรู เพื่อพัฒนาความรูแกผูเรียนในแตละระดับชั้น
การฝกประสบการณจริง เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น
4
(1) (2) (3) และ (4)
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น
3
(1) (2) และ (3)
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลั ย ฯ ได มีการประชุมเพื่ อวางแผนการบริห ารจัดการศึกษาสถานศึ กษาโดยผูอํานวยการ
และไดกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป เชน งานการประชุมครู และบุคลากร งานการประชุมผูปกครอง
งานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการรวมสี่ฝาย
วิทยาลัย ฯ ได กํา หนดให ผูอํานวยการดํ าเนิน การบริ หารจัดการศึกษาสถานศึกษาใหส อดคลอง
ตามนโยบายของสํา นั กงานการอาชีว ศึกษาเอกชน ในการนี้ ไดดํา เนิ น การตามแผนงานที่ กําหนดไวใน
แผนปฏิ บัติการประจํ าป เช น การประชุ มครูและบุ คลากรทุกฝายในสถานศึ กษา เพื่อแจ งนโยบายการ
ปฏิบั ติงาน สั่งการ รวมถึงการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติงาน การประชุมผูป กครอง เพื่ อชี้ แจง
นโยบายรวมถึงระเบียบปฏิบัติตาง ๆ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการรวมสี่ฝาย
เพื่อนําความคิดเห็นของแตละฝายไปใชพัฒนาสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4

5

ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตน
มี
สังกัด
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียน
4 ครัง้
ละ 2 ครั้ง
สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
3 ครัง้
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
มี
และบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลีย่
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
4.93

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. รายงานการประชุมครูและบุคลากร
2. รายงานการประชุมผูปกครอง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการรวมสี่ฝาย
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตอการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ
วิ ท ยาลั ย ฯ ได มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วางแผนการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษา และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
เชน โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป กลาวคือ ดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง มีการจัดทําระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย
มีการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูล
ผลการดําเนินการ
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับ
สถานศึกษาที่ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ
เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
3 สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน
จากฐานขอมูลสารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล(มี/ไม
มี)
มี
มี
มี
มี
คาเฉลี่ย
4.25
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
หมายเหตุ
- ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บํารุงรักษา ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนด
ระบบความปลอดภั ย ของข อ มู ล และสิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. เวปไซตของวิทยาลัยฯ (www.lcc.ac.th)
2. โปรแกรมบริหารการเงินของวิทยาลัยฯ
3. โปรแกรมบริหารงานทะเบียนของวิทยาลัยฯ
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
วิธีดําเนินการ
วิ ท ยาลั ย ฯ ได มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย ง และได กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิ บัติงานประจําป เชน โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป โครงการตรวจสารเสพติด งานการบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การตรวจสุขภาพประจําป
เพื่อใหทราบถึงภาวะความแข็งแรงสมบูรณของรางกาย หากพบกรณีปญหาเกี่ยวกับโรคภัยตางๆ จะได
ดํ า เนิ น การแก ไขแตล ะกรณี ตอ ไป การตรวจสารเสพติ ด เพื่ อ ให ท ราบจํ า นวนนั ก ศึ กษาที่ มี ป ญ หาด า น
ยาเสพติดทางวิทยาลัย จะดําเนินการชวยเหลือและแกไขแตละกรณี รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกัน
ตอไป การจัดทําบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา เพื่อติดตามนักศึกษา กรณีที่มีปญหาพฤติกรรม และดําเนินการ
ชวยเหลือและแกไขแตละกรณี
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญ
อยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด
1.
มี
ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
มี
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน
มี
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
3. แบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดระบบดูแลผูเรียน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําป เชน งานปฐมนิเทศของนักศึกษา งานแตงตั้ง
ครูที่ปรึกษา งานแตงตั้งกรรมการเครือขายผูปกครอง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การปฐมนิเทศ
นักศึกษา การแตงตั้งครูที่ปรึกษาในแตละภาคเรียน การแตงตั้งกรรมการเครือขายผูปกครอง การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ตลอดจนการดูแลติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่มีปญหาใน
แตละกรณี รวมถึงสงเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนไดแสดงความรู ความสามารถในเวที
ประกวดตาง ๆ
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
2
สัปดาหละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยาง
4
นอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

ผล(มี/ไมมี)
มี
5 ครั้ง/สัปดาห

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. การปฐมนิเทศผูเรียน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. แผนปติบัติงานประจําป
4. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา
5. คําสั่งแตงตั้งกรรมการเครือขายผูปกครอง
6. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนแตละประเภท
7. ผลการสอบแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
8. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีประชุมวางแผนการพัฒนา และดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา
การใชอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ และไดกําหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําป เชน โครงการปรัปรุงภูมิทัศน โครงการหองเรียนสวยงาม งานบํารุงรักษา
อุปกรณสํานักงาน งานดูแลและซอมแซมสาธารณูปโภคและอาคาร
วิทยาลัย ฯ ดํา เนิน งานตามโครงการที่กําหนดไว ในแผนปฏิ บัติการประจําป เช น การปรับ ปรุ ง
ภูมิทัศนโดยรอบบริเวณของวิทยาลัยฯ ใหดูสวยงาม รมรื่น การจัดหองเรียนสวยงาม โดยการดูแลรักษา
ความสะอาด และจัดทําบอรดสาระความรู/ประกาศจากวิทยาลัยฯ การบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงาน รวม
ตลอดจนดู แ ลและซ อ มแซมสาธารณู ป โภคและอาคาร ในการนี้ วิ ท ยาลั ย ฯ ได ดํ า เนิ น การประเมิ น
ความพึงพอใจของครู บุคลากร และผูเรียนที่มีตอสภาพแวดลอม และอาคารสถานที่ และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไมมี)

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
มี
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
มี
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
คาเฉลี่ย 4.40
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
มี

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม และอาคารสถานที่

คาคะแนน
5
4
3
2
1

90
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
และไดกําหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป เชน โครงการ
สํารวจการใชงานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิ วเตอร โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การสํารวจการใช
งานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ในการนี้ ไดนําผลการสํารวจมาดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ใหมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน และมีประสิทธิภาพการใชงานที่ดี โดยทาง
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผูเรียน ที่มีตอการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
คาเฉลี่ย 4.45
มี

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
3. แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผูเรียน ที่มีตอการจัดหา การใชวัสดุ-อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

92
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และไดกําหนดไว
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป เชน โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึ กษา โครงการประกาศเกีย รติ คุณ ยกยอง ด านวิช าการ วิชาชี พแกครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการฝกอบรมพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การสงครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่น การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการตรวจสุขภาพประจําป รวมถึงการประกาศเกียรติคุณครู และ
บุคลากรที่มีผลงานดานวิชาการดีเดน
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
1.
ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
2. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวม
3. โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
4.
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
5. ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5

ความสําเร็จ
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

รอยละ
100
16.12
100
10.53
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
3. รายชื่อครูและบุคลากรที่ไดรับการยกยอง

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
วิธีดําเนินการ
วิ ท ยาลัย ฯ ได มีก ารประชุ มเพื่อ วางแผนด า นงบประมาณและการเงิ น โดยผู บ ริ ห ารได จั ดสรร
งบประมาณใหเพียงพอกับความตองการในโครงการและ แผนงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่สงเสริมในการ
เรี ย นการสอน รวมถึง งบประมาณที่ ส นั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาและครู ร วมถึง บุค ลากรในการจัด ทํ า กิ จ กรรม
งานวิจัย และนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีงบประมาณที่
สนับสนุนโครงการเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณรองรับอยางพอเพียง
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
1

2

3

4

5

ประเด็นการพิจารณา

งบดําเนินการ

งบรายจาย

(1)

(2)

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ
และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไม
1,5000,000
นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต
ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียน
430,000
การสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุ
ฝก
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ
และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ
160,000
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ
12,970,000
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
750,000
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
760,000
พลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

ผล
รอยละ (มี /
(3)
ไมมี)
11.57

มี

28.67

มี

1.23

มี

5.78

มี

5.86

มี
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ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. งบการเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
2. เอกสารประกอบการสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ
3. หลักฐานรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

คาคะแนน
5
4
3
2
1

96
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
และไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก โครงการเครือขายเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การทัศนศึกษา/
ดูงานสถานประกอบการ การเชิญผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิ และภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะเพิ่มสูงขึ้น
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มี
สวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
รอยละ
100
243 แหง
6 รายการ
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. จดหมายขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ งบประมาณ
2. แผนงานโครงการ
3. แบบประเมินโครงการ

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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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

คาคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
59

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.92

ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การจัดระบบดูแลผูเรียน การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
ภู มิทัศ น อาคารสถานที่ การบริ ห ารจัดการวั ส ดุ ครุ ภั ณฑ รวมตลอดถึ งการบริ ห ารงานวิทยาลั ย ฯ โดย
ผูบริหาร ที่มีภาวะผูนํา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารการเงินและงบประมาณ
การระดมทรัพยากรในการจัดอาชีว ศึกษากับ เครื อข าย ทั้ งนี้ เพื่ อการบริห ารจั ดการอาชี ว ศึ กษาอย างมี
ประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ และได
กําหนดไวในแผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึ กษา และแผนปฏิบัติการประจํา ป เช น โครงการ
บริการวิชาการวิชาชีพ
วิ ท ยาลั ย ฯ ดํ า เนิ น งานตามโครงการที่ กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป เช น การบริ ก าร
วิชาการ/วิชาชีพ แกชุมชน ทองถิ่น ไมวาจะเปนชุมชน หนวยงาน หรือสถานศึกษา โดยกําหนดเปนกิจกรรม
ของผู เรี ย นแตล ะสาขางาน พรอมไปกับ ครู และบุ คลากรในสถานศึ กษา เชน โครงการจั ดทํ าป ายนิ เทศ
ภาษาอังกฤษเรื่อง (AEC) ใหกับโรงเรียนวัดปาตัน
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม
ตอป
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ
60 เขารวมโครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม
โครงการ กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ผล/มี/ไมมี
มี
10
กิจกรรม
รอยละ
89.24
รอยละ
85.75
คาเฉลี่ย
4.25

100
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1
คะแนนเฉลี่ย

คาคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยฯ สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น/ชุมชน
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
-
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําป เชน โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การดําเนินการให
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในรายวิชา
โครงการ และไดจัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐภายในสถานศึกษา และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดสง
เข าแขงขัน ต อในระดั บ ประเทศ ในการนี้ ไดนํ าผลงานสิ่ งประดิษฐ งานสรางสรรค หรื องานวิจั ย ไปใช
ประโยชนเปนสื่อการสอนภายในวิทยาลัยฯ และเผยแพรผลงานที่ไดรับการคัดเลือกสูสาธารณชน
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
มี
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา
มี
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด
ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2
จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน รอยละ 78.40
สถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
รอยละ 45
กวารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รอยละ 4.94
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ความสําเร็จ
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. เวปไซต www.lcc.ac.th
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมในวิทยาลัยฯ
3. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําป เชน งานวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การจัดทํางานวิจัย
ในชั้ นเรี ยนของครูผูสอน เพื่ อพัฒ นาทักษะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การแก ปญหาในชั้นเรีย น
ตลอดจนการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย
3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
4 สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5 สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
รอยละ
76.25
รอยละ 60

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

รอยละ
16.28
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. งานวิจัยในชั้นเรียน
2. ผลการประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ
3. เวปไซต www.lcc.ac.th

106
มาตรฐาน
5.1
5.2
รวม
คะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
คาคะแนน
4
4
8
4

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยฯ สงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปน
ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร โดยกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน และกําหนดใหผูเรียนในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สร า งสรรค ใ นรายวิ ช าโครงการ โดยวิ ท ยาลั ย ฯ ดํ า เนิ น การนํ า ผลงานไปใช ป ระโยชน และเผยแพร สู
สาธารณชน
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
-
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทุกฝาย ในดานการปลูกฝง
จิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย พลโลก และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป เชน โครงการรักชาติ ศาสน กษัตริย โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน กิจกรรมไหวครู
กิจกรรมคายคุณธรรม กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนา กิจกรรมดานการรักชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย เป น ต น กิ จ กรรมในข า งต น มุ ง ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอย
กวา 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล(มี/ไมมี)
7 กิจกรรม
ผูเรียนเขารวม
กิจกรรมรอยละ
100
ครูและบุคลากร
เขารวม
กิจกรรม
รอยละ 100
มี

คาเฉลี่ย 4.52

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. พิธวี ันไหวครู
2. โครงการคายคุณธรรม ปวช. 1
3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ นักศึกษา
4. โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจําภาค
5. โครงการแหเทียนพรรษา
6. โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา
7. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย (ประเพณีลอยกระทง)
8. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
9. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการดําเนินงาน

110
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษธรรมชาติ
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทุกฝาย ในดานการปลูกฝง
จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งไทย และพลโลก และได กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป เชน โครงการรักษสิ่งแวดลอม โครงการปลูกปา
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน กิจกรรมปลูกปา
กิจกรรมคายอาสาพัฒนา เปนตน กิจกรรมในขางตน มุงปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการใหผเู รียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผล/มี/ไมมี
5 กิจกรรม
ผูเรียนเขารวม
กิจกรรม
รอยละ 100
ครูและบุคลากร
เขารวมกิจกรรม
รอยละ 100

3

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

4

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
มี
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
คาเฉลี่ย
ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.62
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5

ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ปลูกปา
2. อาชีวเอกชน สรางคน สรางชาติ (จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด)
3. สรางฝายกั้นน้ํา
4. โครงการ Reused วัสดุอุปกรณที่ใชแลว
5. โครงการรณรงคการลดใชพลังงาน

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
วิธดี ําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทุกฝาย ในดานการปลูกฝง
จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งไทย และพลโลก และได กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป เชน โครงการกีฬาและนันทนาการ
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน กิจกรรมกีฬาสี วิ่ง
การกุศล “LCC มินิมาราธอน” การประกวด “LCC Singing Contest” กิจกรรมรับนองใหมสาขา เปนตน
กิจกรรมในขางตน มุงสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอย
กวา 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการ
3.

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ

4.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อ
นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5.

ความสําเร็จ
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

ผล(มี/ไมมี)
10 กิจกรรม
ผูเรียนเขารวม
กิจกรรม
รอยละ 100
ครูและบุคลากร
เขารวมกิจกรรม
รอยละ 100
มี

-
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. กีฬาสี
2. กรีฑาสี
3. งานประจําป
4. แสดงชวงพักกลางวัน
5. ประกวด “LCC Singing contest”
6. กิจกรรมรับนองใหมสาขา
7. วิ่งการกุศล “LCC มินิมาราธอน”
8. ประกวดเตนแอโรบิก
9. ชมรมดนตรี
10. ชมรม Dance

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดําเนินการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทุกฝาย ในดานการปลู ก
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิ บัติการประจํ าป เชน โครงการสงเสริมการเรียนรู ห ลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เชน การเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการเรียนรูแตละรายวิชา การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการปฏิบั ติงานของสถานศึกษาในการดําเนิ นกิจกรรมตาง ๆ แนว
ปฏิบัติขางตนมุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน ครู และบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.
5.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา
ที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ความสําเร็จ
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
ครูและบุคลากร
เขารวมกิจกรรม
รอยละ 100
มี

-
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนการเรียนรูรายวิชา

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4
รวม
คะแนนเฉลี่ย

คาคะแนน
5
5
4
4
18

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

4.50

ดี

จุดเดน (ปจจัยทีส่ นับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยฯ สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไดแก
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อั นมี พระมหากษัตริ ยเปน ประมุข ทํ านุบํ ารุ งศาสนา ศิล ปะ
วัฒนธรรม สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึก ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมตลอดจนการสอดแทรกเนื้อหาใน
แตละรายวิชา
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
-
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ
วิ ทยาลัย ฯ ไดมี การประชุมเพื่ อวางแผนระบบการประกั น คุณ ภาพภายในและได กํา หนดไวใ น
แผนพั ฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษา และแผนปฏิ บั ติการประจําป ไดแก งานประกัน คุณภาพ
ภายใน
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพภายใน โดยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะเวลา 3 ป) เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานให
ทุกฝายนําไปปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติก็จะดําเนินการวัดและประเมินผล และจัดทํารายงานประจําป
เพื่ อ เป น รายงานประเมิ น คุณ ภาพภายใน ในการนี้ วิท ยาลั ย ฯ ไดจั ด ให มี การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
และภายนอก ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
มี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ความสําเร็จ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

118
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
วิธีดําเนินการ
วิ ทยาลัย ฯ ไดมี การประชุมเพื่ อวางแผนระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและไดกําหนดไวใ น
แผนพั ฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษา และแผนปฏิ บั ติการประจําป ไดแก งานประกัน คุณภาพ
ภายใน
วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในป พ.ศ. 2555 โดยผลการประเมินอยูในระดับดี
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ปการศึกษา 2557
มาตรฐาน ตัวบงชี้
ผลการตัดสินตามเกณฑ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตอง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปรับปรุง
1
1.1
/
1.2
/
1.3
/
1.4
/
1.5
/
1.6
1.7
/
1.8
/
1.9
/
2
2.1
/
2.2
/
2.3
/
2.4
/
2.5
/
3
3.1
/
3.2
/
3.3
/
3.4
/
3.5
/
3.6
/
3.7
/
3.8
/
3.9
/
3.10
/
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มาตรฐาน ตัวบงชี้
ดีมาก

4
5
6

7

3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ
พอใช
ตอง
ปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
รวม
26
6
1
รวมตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 26 ตัวบงชี้
ความสําเร็จ
คาคะแนน
4
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑการตัดสิน
30-34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑ
ตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
24 – 33 ตัวบงชี้
18 – 23 ตัวบงชี้
12 – 17 ตัวบงชี้
ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30
– 34 ตัวบงชี้ และมีตัวบงชีท้ ี่เหลือบางตัวบงชี้ อยูในระดับ 2 ตองปรับปรุง หรือ 1 ตองปรับปรุงเรงดวน
จะไดระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอางอิง
ผลการตัดสินตามมาตรฐานที่ 1 - 7
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2
รวม
คะแนนเฉลี่ย

คาคะแนน
5
5
9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

4.5

ดี

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยฯ สงเสริมพัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดย
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
-

123

ภาคผนวก
มติคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน
รายชื่อคณะผูจัดทํา

123

การใหความเห็นชอบเอกสาร
รายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา 2557
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
........................................

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ไดศึกษารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการ
ปการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยแลวเห็นวา วิทยาลัยฯไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรม ที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรูและ
เปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป
ทางคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงขอใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ขอใหทาง
วิทยาลัยฯไดปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯตอไป
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