รายงานประเมินคุณภาพภายใน
(Self – Assessment Report :SAR)

ประจําปการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
เลขที่ 11 ซ.สุพรรณ ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
วิทยาลั ยเทคโนโลยี พณิช ยการสุ โขทั ย ตระหนั ก ถึงภารกิ จที่สํ า คั ญในการจั ดการศึก ษาอย างมีคุณ ภาพตาม
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 หมวด 6 ที่วาดวยมาตราและการประกันคุณภาพการศึกษาไทย
บัญญัติไววาใหหนวยงานการศึก ษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ วาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอ เนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจํ าป
เสนอตอ หน วยงานต นสั งกั ด หน วยงานที่ เกี่ ย วข องและเป ดเผยต อ สาธารณชน เพื่อ นํ า ไปสูก ารพั ฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก”
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปก ารศึ กษา 2559 ฉบับ นี้วิทยาลั ย
เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยรายงานใหทราบถึงบทสรุปสําหรับผูบริหารขอมูลทั่วไปของสถานศึกษาสภาพการดําเนินงานและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจํานวน 4 มาตรฐาน 15 ตัวบงชี้โดยยึดหลักความเที่ยงตรง
แมนยํา เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพจริง ตรวจสอบไดทุกตัวบงชี้ บุคลากรทุก ฝายมีสวนร วมใน
การประเมินคุณภาพภายในจึงสงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
มิถุนายน 2560

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดําเนินงานของสถานศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

1
3
22
24
59

1

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ. 2559
ตัวบงชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
9.57
4.78
5
4.57
2
26
4.33
3
5
4
4
5
5
3
24
4.80
5
5
4
5
5
4
10
5.00
5
5
รวม
18
19.57
8
9
10
5
69.57
4.63
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน
11
ตัวบงชี้
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน
3
ตัวบงชี้
1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน
1
ตัวบงชี้
1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง" จํานวน
ตัวบงชี้
1.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน
ตัวบงชี้
1.2 จุดเดน
วิทยาลั ยเทคโนโลยี พณิชยการสุโขทัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามระเบี ยบคณะกรรมการส งเสริ ม
การศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 , มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559, มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสุโขทัย พ.ศ.2559 และผูบริหารมีความรูความเขาใจในนโยบายของหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอ ง
ประชุมและชี้แจงนโยบายการทํางานตอ ครู เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองอยางสม่ําเสมอ ครู บุคลากร
มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมายความสําเร็จ มีก ารจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการอยาง
เหมาะสมกับโครงการและกิจกรรมตางๆ ใชกับคาวัสดุฝกและสื่อการเรียนการสอน งานการบริก ารวิช าการและวิชาชีพ
ตอสังคม กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเปนพลเมือ งโลก โดยมีกิจกรรมตางๆ ครบถวน มีก ารกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการตางๆ มีความรวมมือ กับชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆที่เ กี่ยวขอ งเพื่อรวมมือในการบริหารจัด
การศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีก ารประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแกไขในการพัฒนา
ตอไป เพื่อใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
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1.3 จุดทีค่ วรพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ควรมีการสรางเครือขายทางสื่อออนไลน เพื่อใชในการติดตามชวยเหลือ
แกปญหา และเพิ่มประสิทธิภ าพการเรียนรู ใหกับผูเรียนในระบบทวิภาคี เนนกระบวนการบริหารงานคุณภาพวงจร
PCDA อยางเปนระบบและตอเนื่อง
1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ควรสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักใหบุค ลากร ในการ
ดําเนินงานประจําใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ เพื่อลดภาระความซ้ําซอน และเพิ่มประสิทธิภ าพในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
ที่ตั้งเลขที่
11 ซ.สุพรรณ ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท
02-668-7668
โทรสาร
02-241-3797
Website
www.scc.ac.th..
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
เขตดุสิต เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ นกลุมเขตกรุงเทพกลาง สภาพพื้นที่ประกอบ
ไปดวยแหลงการคา แหล งที่อยูอ าศัยหนาแนน มาก เขตทหาร แหลงท องเที่ย วเชิงประวัติศ าสตรแ ละศิ ลปวัฒ นธรรม
นอกจากนี้ยังเป นสถานที่ที่ตั้งรั ฐสภา กระทรวงตาง ๆ และพระราชวัง จึ งทําให เขตนี้มีลัก ษณะราวกับวาเปน เขตการ
ปกครองสวนกลางของประเทศไทย อนึ่ง ที่ทําการสํานักงานสวนภูมิภาคและสํานักงานประจําประเทศไทย ขององคการ
สหประชาชาติ และขององคการระหวางประเทศหลายองคการ ก็อยูในพื้นที่เขตนี้
สถานที่สําคัญในบริเวณใกลเคียง ไดแก พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิตพระ
บรมรูปทรงมา วังปารุสกวัน วังจันทรเกษม วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วังสมเด็จเจา
ฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวรทําเนียบรัฐบาลรัฐสภาบานพิษณุโลก บานมนังคศิลาหอสมุดแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ
ดานวัฒนธรรม ศาสนา ของชุมชน
ชุมชนในพื้น ที่ เขตดุสิ ตสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ มีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทั้งทางดานศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกประเพณีเชน วันเขาพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต(วันผูสูงอายุ) ฯ
1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
2. วัดราชาธิวาส
3. วัดมกุฏกษัตริยาราม
4. วัดตรีทศเทพ
5. วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร
6. โบสถคอนเซ็ปชัญ
ขอมูลดานการศึกษา
มีสมาชิกในชุมชนที่ไมไดรับการศึกษาตามเกณฑอยูบาง สวนมากจะเปนประชากรแฝงที่มาเชาอาศัยอยูในชุมชน
ตางๆในพื้นที่ เขตดุสิตเปนเวลานาน ในพื้นที่เขตดุสิตมีสถานศึกษาทั้งหมด 9 แหงศูนยการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) 1
แหง
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1. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
2. โรงเรียนเซนตคาเบรียล
3. โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต
4. โรงเรียนราชินีบน
5. โรงเรียนโยธินบูรณะ
6. โรงเรียนราชวินิต มัธยม
7. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
8. โรงเรียนจิตรลดา
9. โรงเรียนพันธะวัฒนา
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
8. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
9.วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
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2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธาน

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ตัวแทนผูป กครอง

เทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ

ผูจัดการ

ผูแทนครู

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

-

ฝายบุคลากร
ฝายวิชาการ
ฝายสํานักทะเบียนและ
วัดผล
ฝายสํานักมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

-

ฝายวินัยและความ
ประพฤติ
ฝายแนะแนว
ฝายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

กลุมงานบริหาร

กลุมงานบริการ

ฝายสํานักอํานวยการ

-

ฝายศูนยเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
(งานระบบคอมพิวเตอร)
(งานนวัตกรรม)

กลุมงานเผยแพร
-

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
ชือ่ – สกุล
1 นายฉลอม
อินทกุล
2 นายสกนธ
อินทกุล
3 นางชนันทภสั
อินทกุล
4 นางวิยดา
วัฒนาเมธี
5 ผศ.พญ.วสุธิดา
เรขตานันท
6 นางวนิดา
ไทรบุญจันทร
7 นางอรทัย
โพธิเสถียร
8 นางสาวณิชชิศา
เลีย้ งรักษา
9 นายวินัย
คูพันธวี

ตําแหนงในคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ (ผูจัดการ)
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ
กรรมการ (ผูทรงคณวุฒ)ิ
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ
กรรมการ (ผูแ ทนครู)
กรรมการ (ผูแ ทนผูปกครอง)
กรรมการและเลขานุการ

2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
เพศ

ใบประกอบ
วิชาชีพ

สภานภาพ

ครูประจํา

ครูพิเศษ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

วุฒิการศึกษา

0
1
0
10
11

1
1
1
10
13

0
0
0
0
0

1
1
1
10
13

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
0
9
11

0
0
1
1
2

0
0
0
0
0

4
2
0
2
2

4
3
1
4
5

0
0
0
4
0

0
1
1
2
4

4
2
0
4
1

0
0
0
0
0

2
0
1
3
2

2
3
0
5
2

0
0
0
0
1

จํานวน
(คน) ชาย หญิง

มี

ไมมี

ผูบริหาร
ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูอ ํานวยการ
ผูช วยผูอ ํานวยการ
รวม
ครู
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 1
1 0
1 1
10 0
13 2
4
3
1
8
5

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

0
1
1
6
3

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

7

ใบประกอบ
วิชาชีพ

2
2
1
8
34

1
0
0
1
13

1
2
1
7
21

1
1
1
8
28

1
1
0
0
6

มี

ไมมี

0
0
1
8
17

ต่ํากวาปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
สาขาวิชาสปาและความงาม
สาขาวิชาการโรงแรม
ครูสามัญ
รวม

ครูพิเศษ

จํานวน
(คน) ชาย หญิง

ครูประจํา

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

สภานภาพ

ปริญญาเอก

เพศ

0

1
0
0
1
10

1
1
1
7
22

0
1
0
0
2

2
2
0
0
15

0
0
0

2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
สถานภาพ
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

จํานวน
(คน) ชาย หญิง

ลูกจางชั่วคราว

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

เพศ

2
1
2
1
3
9

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
1
2
1
3
9

0
0
0
0
0
0

บุคลากรทางการศึกษา
ฝายสํานักอํานวยการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายทะเบียนและวัดผล
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายฝายเทคโนโลยสารสนเทศฯ
รวม
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3
3

2
1
2
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2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป
(สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ชั้นป
2

3

ปกติ

ทวิภาคี

ปกติ

ทวิภาคี

ปกติ

รวม
ทวิภาคี

1

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

66
30
0
49

0
0
0
0

42
19
0
46

0
0
0
0

38
22
19
35

0 146
0 71
0 19
0 130

13
158

0
0

11
118

0
0

0
114

0 24
0 390

13
44
12
18

12
0
0
0

32
53
21
14

10
0
0
0

67
97
33
32

5
0

0
8

13
0

0
15

18
23

29
121
279

0
20
12

33
166
284

0
25
25

62
0 332
0 722

ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาสปาและความงาม
สาขาวิชาการโรงแรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รวมทั้งหมด
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2.2.6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา(ปกติ/ทวิภาคี)
ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
ปกติ
ทวิภาคี

รวม

ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

37
22
17
34

0
0
0
0

37
22
17
34

0
110

0
0

0
110

สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

29
45
19
14

9
0
0
0

38
45
19
14

สาขาวิชาสปาและความงาม
สาขาวิชาการโรงแรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13
0

0
13

13
13

22
155
265

0
22
22

22
164
274

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รวมทั้งหมด
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2.3. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ ผูบริหาร
อาจารยกาญจนา
วิชิตกิ่ง
ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

จากสมาคมวิทยาลัย

2.3.2 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. อาจารยทิพอาภา
ออนตาม
ไดรับรางวัลครูดเี ดน จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
2. อาจารยณชั ณิชา
เพ็ญศรีสิรกิ ุล ไดรับรางวัลงานวิจัย ผลของการฝกดวยยางยืดกึ่งกระบองที่
มีผลตอสมรรถภาพทางกายของประชากรชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
3. อาจารยกัญญฐพิมพ บํารุงวงศ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สื่อการสอน “สือ่ สไลดบอรดดูแลแผลกดทับ” จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย
4. อาจารยสมจริง
พุมสุวรรณ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สื่อการสอน “ลูกเตามหาสนุก” จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
5. อาจารยพัณณิตา
กุลาชัย
ไดรับรางวัลเหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สื่อการสอน “การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะอัตราสวนแบบรอยละ” จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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2.3.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน
- การแขงขันทักษะวิชาชีพภายนอก
ผลงาน
1.การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น
ปวช

รางวัล
เหรียญทอง

ปวช

เหรียญเงิน

3.นางสาวนิรชร สุระสาย
1.นางสาวณิฐฌานินต พุมศรีศัย

ปวส.

เหรียญทอง

ปวช

เหรียญทอง

2.นางสาวชมชนก

ปวช

เหรียญเงิน

3.นางสาวสุพรรณษา แกวมณี

ปวช

เหรียญเงิน

1.นางสาวสุรารักษ คงศรี
2.นางสาวอรปรียา เปยเยีย
1.นางสาวกุสุมา ประเสริฐศรี
2.นางสาวชนิสรา กะลัมพากร
3.นางสาวปราถนา รักบรรจง
1.นางสาวณัฐกานต อุปนิตน
2.นางสาวศิริลกั ษณ ไสยันต
3.นางสาวชนิภา สังฆะตา
นางสาวพลอยชมพู ตันตราจิณ
นางสาวกิตติยาพร หงษยนต

ปวส.

เหรียญทองแดง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช

เหรียญทองแดง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

เหรียญทองแดง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

1.นางสาวภานุดา วชรวังส
2.นางสาวศีตลา

2.การประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ

3.การบัญชี ระดับปวส. จบ ปวช.
4.การแขงขันการจัดโตะอาหาร (ปวช.)

5.การแขงขันการจัดโตะอาหาร(ปวส.)

6.โปรแกรมการแขงขันผสมเครือ่ งดื่ม (ปวช.)

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559
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ผลงาน
7.โปรแกรมการแขงขันผสมเครือ่ งดื่ม (ปวส.)
8.โปรแกรมการแขงขันผสมเครือ่ งดื่ม (ปวส.)
9.การนําเสนอโปรแกรมการทองเที่ยว(ระดับ ปวช.)

10.การนําเสนอโปรแกรมการทองเที่ยว(ระดับ ปวส.)

11.เทคนิคการเสนอขายสินคา และบริการ (ระดับปวช.)

12.เทคนิคการเสนอขายสินคา และบริการ (ระดับปวส.)
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ชื่อ-สกุล
1.นางสาวพรพรรณี คงมั่น
2.นางสาวศุภรัตน บังจันทร
1.นางสาวขวัญเรือน เนียมฉ่ํา
2.นางสาวณัฐฑริกา พฤษสุภี
1.นางสาวแพรวพรรณ จันทรชุม
2.นางสาวอทิตยา คําภิลา
3.นางสาวปรัชญาภรณ เหมพรมราช
1.นางสาวจันทรนิภา เกตุสถิต
2.นางสาวชนิตา สังฆะตา
3.นางสาวศุภนิตา เพ็ญธัญญกร
1.นางสาวชาลิสา ชอนทอง
2.นางสาวอลิสา มาเจริญ
3.นางสาวจฑามาศ พิทกั ษศกั ดิเ์ สรี
1.นางสาวนิรชร สุระสาย
2.นางสาวพรรณภคนันท สังสมานันท
3.นางสาววชิราภรณ ตาลวิลาศ

ระดับชั้น

รางวัล
เหรียญทอง

ปวส
ปวส

เหรียญทอง

ปวช

หนวยงานที่มอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส
ปวช.

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
เหรียญทอง

ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
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ผลงาน
13.มารยาทไทยและการสมาคม (ระดับปวช.)

ชื่อ-สกุล
1.นางสาวจตุพร เพชรแท
2.นางสาวศศิโสม สุขภาค
3.นางสาวสุชานันท ปมาละ
4.นางสาวทิพยจันทร วงศปุรนานนท
5.นางสาวชนิสรา ดานเกา
14.มารยาทไทยและการสมาคม (ระดับปวส.)
1.นางสาวนันทิกาต สุระพล
2.นางสาวประภาภรณ ธรรมชาติ
3.นางสาวพัชนิตา เสมอภาค
4.นางสาวณัฐรดา กันทะวัง
5. นางสาวสุรชั ดา แซเหงา
15.รําวงมาตรฐาน
นางสาวเมธาวี สีเหลือง
นางสาวณิชารีย ธีระเมฆ
16.ดานคอมพิวเตอร
นางสาวโชตินนั ท พันธเพชร
- โปรแกรม Living Online (IC3 Certificate) ระดับ ปวช. นางสาวปนัตตา สินสันธิเทศ
นางสาวแพพันธ พวงจันทร
- โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 (MOS
นางสาวศิริลักษณ ศิรเิ ทศ
Certificate) ระดับ ปวส.
-โปรแกรม Computing Fundamentals (IC3 Certificate) นางสาวสุภาพร เพ็ชรหลํา
ระดับ ปวส.
พิมพดีดไทย
นางสาวศิลปสุภา พันธสัมฤทธิ์
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ระดับชั้น
ปวช

รางวัล
เหรียญทอง

หนวยงานที่มอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส
ปวช

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

เหรียญทองแดง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.
ปวส.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
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- สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ
ผลงาน
1.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ TV Show Case อนุรกั ษ
โขนไทย

ชือ่ -สกุล
1.นางสาวฐิติมา ตันติดํารง
2.นางสาวณัฐรัตน พลีชนั ธ
3.นางสาวอารีรัตน ศรีรัตน
2.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ 1.นางสาวฐิติพร แกวศรี
สะพานมอญ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2.นางสาวอรฤธิ์ตา เจนพรมราช
3.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ TV Show Case ผลิตภัณฑ 1.นางสาวนัฐริณีย ศรีคําหู
เบญจรงค
2.นางสาวรันตลลิต คุมคุณ
3.นางสาวพิม จันทนยานนท
4.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ TV Show Case ไป-ชิม-ที 1.นางสาวนัฐฌนินต พุมศรีศัย
ที่เชียงราย
2.นางสาวสุพรรษา แกวมณี
3.นางสาวชมชนก เปรุนาวิน
5.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ 1.นางสาวสุรชั ดา แซเหงา
บานรําไทยและรานอาหารเจไข กรุงเทพมหานคร
2.นางสาวประติภา คําดี
6.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ TV Show Case สะเมิง ชา 1.นางสาวจีระนันท พรมหลวงสี
ขาวสาลี
2.นางสาวพุธิตา รัตนประโดน
3.นางสาวภัทราพร แกวชวย
7.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ 1.นางสาวปญญาพร ฟกแกว
วัดสวางอารมณ จังหวัดสิงหบุรี
2.นางสาวปญญาพร พลสินพยัคฆ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ระดับชั้น
รางวัล
หนวยงานที่มอบ
ปวช. เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
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ผลงาน
8.โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทุง
โปรงทอง จังหวัดระยอง
9.โครงการสือ่ ประชาสัมพันธฺ TV Show Case โองมังกร
ราชบุรี
10.โครงการจัดทําผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพสําหรับธุรกิจ
สปา สครับถั่วดาวอินคา
11.โครงการจัดทําผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพสําหรับธุรกิจ
สปา สครับน้ําตาลขัดผิวกาย
12.โครงการจัดทําผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพสําหรับธุรกิจ
สปา คุก กี้มากสผิวสมุนไพร
13.โครงการจัดทําผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพสําหรับธุรกิจ
สปา สบูส ครับทานตะวัน
14.โครงการจัดทําผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพสําหรับธุรกิจ
สปา ขาวกลองประคบหนา
15.โครงการจัดทําผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพสําหรับธุรกิจ
สปา สมุนไพรแชตัว
16. เครือ่ งมือตัดหัวกุง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ชือ่ -สกุล
1.นางสาวชนิภา สังฆะตา
2.นางสาวชนิตา สังฆะตา
1.นางสาวธิตยิ า อวมดีสุด
2.นางสาววิภารัตน ประดับแกว
3.นางสาวกนกวรรณ แซปง
1. นางสาวปริมนัดดา พัสกา
2. นางสาวแพรวพรรณ พลพิมาย
1. นางสาวแสงเดือน พิเนตรโชค
2. นางสาวเจนจิรา โคตรทารินทร
1. นางสาวสุทธิดา สายละดาห
2. นางสาวณิชาภัทร นาเหล็ก
1. นางสาวนารีรัตน แสงใสรัตน
2. นางสาวศิริวรรณ นงนุช
1. นางสาวพัชรา บุตรเวช
2. นางสาวกัญญาวีร ชะนะพล
1. นางสาวจันจิรา จันทราศรี
2. นางสาวมลธิชา รุงสวาง
1.นางสาวศจีอร เตชะฤทธิ์
2.นางสาววาสนา ชูจันทร
3.นางสาวศศิมา ใจรังษี

ระดับชั้น
รางวัล
หนวยงานที่มอบ
ปวช. เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ปวช.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.
ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
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ผลงาน
17. ครื่องใหอาหารกบอัตโนมัติ

18. เครือ่ งเรือบําบัดน้ํา

19. เครือ่ งผาเม็ดมะมวง
หิมพาน
20. ตัวตัดแบงเสนพลาสติก
21. ถังฉีดปุย แบบลอเลือ่ น
22. มีดกรีดผลไมกวนอเนกประสงค
23.เครือ่ งมวนกระดาษจักรสาน
24.กลองเซาะรองไรฝุน

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวประกายดาว ตะพัง
2. นางสาวเบญจมาศ กงเกิด
3. นางสาวจุฑาทิพย บุปผา
1. นางสาวนีรชา เปยเยีย
2. นางสาวณัฐสุดา ชูสืบสายรุงโรจน
3.นางสาวอารียพร จิรชยา
1. นางสาวนัทมน ฤทธิส์ ถิตย
2. นางสาวอรไท บุญคําภา
1. นางสาวอรปรียา เปยเยีย
2. นางสาวสุรารักษ คงศรี
1. นางสาวเจนจิรา บุญไลย
2. นางสาวรุงฤดี ฟกทองอยู
1. นางสาวกนกวรรณ หาวัน
2. นางสาว กาญจนฉัตร คําภู
1. นางสาวเมธาวี สีเหลือง

1.นางสาวพรรณภัครนันท สังสมานันท
2. นางสาวเพชรไพริน ยืนยั่ง
25.บล็อคหมอนบําบัดกระตุน ฟนฟูกลามเนื้อดวยลูกบอล 1. นางสาวธณัฐธรณ พรหมบุญ
ไฟฟา
2. นางสาวพิมพชนก พันมะลี
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ระดับชั้น
ปวช.

รางวัล
เหรียญเงิน

หนวยงานที่มอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
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ผลงาน
26.เครือ่ งผาผักตบชวา 12 เสน
27.ถังขยะแยกเศษอาหาร
28.ชอนตักถาน
29.อุปกรณเก็บถั่วเขียว
30.โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย ส ง เสริ ม สุ ข ภาพผู ใ หญ แ ละ
ผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคตางๆ เรื่อง รอกบําบัดขา
31.โครงการจัดตั้งศูนยเพือ่ ทํานวัตกรรมเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนในชุมชน เรื่อง ไมไผบําบัดตนขา
ดานหลัง
32.โครงการจัดตั้งศูนยเพือ่ ทํานวัตกรรมเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนในชุมชน เรื่อง วงลอบริหารหนา
ทอง
33.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง ผอนคลายออฟฟต
ซินโดรม

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกฤติกา บัวเสน
2. นางสาวนันทากมล พงษาชัย
1. นางสาวรจนา เวทสรณสุธี
2. นางสาววัลนภา ชมชืน่
1. นางสาวกนกพร ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาวอภิญญา ศรีแกว
1. น.ส. อมรรัตน แกวจันตูม
1.นางสาวปยะนุช สวนทรัพย
2.นางสาวดวงนภา จิตตหมวด
1.นางสาวอุบลวรรณ กุลสิงห
2.นางสาวนภาพร เรียนพืช
3.นางสาวอมลวรรณ นรินทร
1.นางสาวปลายฝน สายน้ําเย็น
2.นางสาวจิตรา สัมมาอานันท
3.นางสาวทรงอัปสร อริยวงศธนากร
1.นางสาววนิชยา ปานตะละสี
2.นางสาวญัฐกานตน จันทรเกลี้ยง

ระดับชั้น
รางวัล
หนวยงานที่มอบ
ปวส. เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
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ผลงาน
34.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง หมุนองศาการยกไหล
35.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง แทนเหยียบคลาย
กลามเนือ้ เทา
36.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง ยืดหยุนหมุนหลัง
37.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง แทนรองแผลกดทับ
38.โครงการจัดตั้งศูนยเพือ่ ทํานวัตกรรมเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนในชุมชน เรื่อง เครือ่ งบริหารผูมี
อาการกลามเนือ้ ออนแรง
39.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง สะพานบําบัดเทา
40.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง นวดเทาคลายโรค
41.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง ออกกําลังกายแขนขา
42.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง สองเทาลดพุง
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ชื่อ-สกุล
1.นางสาวกุลธิดา เกษมวิทย
2.นางสาวอมรรัตน พิใล
1.นางสาวดารุณี พิมศร
2.นางสาวพีชญา สุขจันทร
1.นางสาวกมลวรรณ พันโต
2.นางสาวกาญจนา รักไทย
1.นางสาวนาราภัทร อ่ําวิถี
2.นางสาวณัฎฐา พันธุ
1.นางสาวเสาวลักษณ แดงโชติ
2.นางสาววรกานต ปนสุวรรณ
3.นางสาวชนิตา สื่อจาง
1.นางสาวรวิวรรณ จันโท
2.นางสาวพรธิรา พาชมพู
1.นางสาวแสงภิดา พรมนิ่ม
2.นางสาวนนทิชา ขวัญออน
1.นางสาวณัฐรดา กันทะวัง
2.นางสาวสโรชา ปนเทศ
1.นางสาววิภาดา มนทอง
2.นางสาวศศิธร แตงภูเขียว

ระดับชั้น
ปวส.

รางวัล
เหรียญทอง

หนวยงานที่มอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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ผลงาน
43.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง เอนหลังคลายปวด
44.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง เปยโนบริหารนิ้วมือ
45.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง มะกรูดบําบัดเทา
46.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูใหญและ
ผูส ูงอายุเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เรื่อง แผนทดสอบความจํา
47.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องอินโฟกราฟกส
48.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจ
49. โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องสายดวนเบอรโทร.ฉุกเฉิน
50.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องสรางความเขาใจเรือ่ งเพศในวัยรุน
51.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่อง ระบบภายในรางกาย

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ชื่อ-สกุล
1.นางสาวชฎาพร ปตชาติ
2.นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก
1.นางสาวเกศินี สีหามาตร
2.นางสาวปวีดา คําเสนา
1.นางสาวสุวนันท บุญนวน
2.นางสาวสุนสิ า อุนแกว
1.นางสาวชืน่ กมล ชัยนุบาล
2.นางสาวเบญญา พุทธคําภจร
นางสาวศิริญญา ใจตรง
นางสาวสุภาพร เพ็ชรหลํา
นางสาวนุชนารถ สวนไผ
นางสาวสุภาวดี พรรณา
นางสาวภารดี มณีพันธ
นางสาวธิตญ
ิ า ชากัณฑ
นางสาวธันยารัตน แตงพวง
นางสาวศิริลกั ษณ ศิรเิ ทศ
นางสาวทิพยวลี คงคา

ระดับชั้น
รางวัล
หนวยงานที่มอบ
ปวส. เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวส.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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ผลงาน
52.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องสมุดโทรศัพทพภายในองคกร

ชื่อ-สกุล
นางสาวเบ็ญจมาศ เกศมาศ
นางสาวเบญญทิพย แจงพิมาย

53.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องEnjoy The Zoo

นางสาวธารา ประภาสโนบล
นางสาวธัญญาเรศ มะนาวหวาน
นางสาวทิพยเกษร กันตรง
นางสาวศรุตยา ทองเลิศ
นางสาววนิดา เลี้ยงรักษา
นางสาวธัญดา ธนะพัฒน
นางสาววิสารัตน ปน เหนงเพร็ช
นางสาวธนาภร สมแกวชนากร
นางสาวเขมิกา วิชาศรี
นางสาวกันตินันท เย็นกล่ํา
นางสาวพิมพผกา ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวณัชชา
แกวจุมพล
นางสาวธารารัตน วรวรรณปรีชา
นางสาวภัคนันท เสรีกลุ
นางสาวแพพันธ พวงจันทร

54.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว
55.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ
56.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่อง Adventure in the space
57.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่อง Chinese for fun

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ระดับชั้น
ปวส.

รางวัล
เหรียญเงิน

หนวยงานที่มอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ปวช.

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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ผลงาน
58.โครงการแอพริเครชั่นแอนดรอยสําหรับสมารโฟน
เรื่อง Awesome English

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

ชื่อ-สกุล
นางสาวสิรนิ ยา คําอุปถัมภโชค
นางสาวอังคณา เตือนมิ่งมาตร
นางสาวศุภรดา ชูราศรี

ระดับชั้น
ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

รางวัล
เหรียญเงิน

หนวยงานที่มอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
คุณภาพการศึกษา เพือ่ คุณภาพชีวิต
ทักษะเยี่ยม เปยมจริยธรรม เลิศล้ําวิชาการ ใฝการศึกษา สรรคสรางพัฒนาสังคม
3.1.2 วิสัยทัศน
สถาบันอาชีวศึกษาแนวหนาดานธุรกิจสุขภาพและธุรกิจบริการ.
3.1.3 พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนและหลักสูตรใหสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติและความตองการของสังคม
โดยความรวมมือกับชุมชนและสถาน
2.การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันตอการเปลีย่ นแปลง
4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ บริการวิชาการตอสังคม
5. พัฒนาผูเรียนใหเปนที่ยอมรับดานสุขภาพและบริการ
3.1.4 อัตลักษณคุณธรรมของสถานศึกษา
We are Responsible
3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
งบดําเนินการ*
จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ
1. รายจายคาวัสดุฝก
3,113,995.72 21.07
1. รายจายคาอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
58,874.50 0.40
2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผเู รียนใชความรู ความสามารถไป
424,048.00 2.87
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอ ชุมชน สังคม
3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
455,804.00 3.08
ของผูเรียน
4. รายจายในการสงเสริ ม สนั บสนุน การจัดกิ จกรรมดานการรั กชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ 1,289,893.00
8.73
วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ ม การกี ฬ าและนัน ทนาการ การ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจายในการบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ
55,928.00 0.38
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559
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งบดําเนินการ*
6. รายจายซอมบํารุง
7. รายจายการบริหารจัดการสวนกลาง
รวมรายจาย

จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ
978,099.75 6.62
8,403,210.14 56.86
14,779,853.11
100

* นิยามศัพ ท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ
คาเสื่อมราคาคาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติงานตาม
ครั้งลาสุด
ขอเสนอแนะ
การประเ มิ น คุ ณ ภาพภายในของ โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
สถานศึกษา ปการศึกษา 2558
สารสนเทศ
1. การเชื่ อ มต อ ระบบอิ น เตอร เ น็ ต
ภายใน บางพื้นที่ยังไมครอบคลุม

การประเมิ น คุ ณ ภาพนอก โดย
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ
2557
1. ผ ล งา นวิ จั ย ที่ เ ป น น วั ต ก ร ร ม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค หรื อ
งานวิจัยของครูที่นําไปใชประโยชนมี
นอย

ผลการดําเนินงาน

1. ติดตั้งจุดปลอยสัญญาณอินเตอรเน็ต
เพิ่มเติม ใหครอลคลุมพื้นที่การใชงาน
ทุกจุดภายในสถานศึกษา
2. ดําเนินการเปลี่ยนสายสงระบบจาก
สายสงระบบอินเตอรเน็ตภายในใหมี
ความเร็วและเสถียรขึ้น
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
1. ครู ได รับการอบรมระเบี ยบวิธี การ
ดําเนินงานวิจัยที่ถูกตอง
2. โครงการส ง เสริ มเผยแพร ผ ลงาน 2. ครู ส ามารถดํ า เนิ น งานวิ จัย ที่ เ กิ ด
ทางวิชาการ
การบูรณาการงานวิ จัย การเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการ
3. โครงการบริ ก ารวิช าการแกชุ มชน 3. ผลงานวิจัยของครูไดใชประโยชน
“ปนความรูสูชุมชน”
ภายนอกสถานศึกษา และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พของหลั ก สู ต รในแต ล ะระดั บ และแต ล ะสาขาวิ ช า สาขางาน เปน ที่พึ ง พอใจของ
ตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายแนะแนวการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดสงเสริมสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปวช. และระดับ
ปวส. ปการศึกษา 2558 ไดงานทําในสถานประกอบการหนวยงานประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน๑ปเพือ่ สราง
คุณภาพใหกับผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๖ประกอบดวย๓ดานคือดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปดานสมรรถนะวิชาชีพ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยไดดําเนินการจัดเก็บขอ มูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึก ษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมาย
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating.Scale) เพื่อ เก็บขอมูล ที่เหมาะสมและดําเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการดังตอไปนี้
1. การจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะในการทํางานรูจัก การประยุกตใชเทคโนโลยี
กับงานอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
2. จัดสอนรายวิชาเสริมนอกหลักสูตร ดานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
3. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางาน
4. โครงการกาวไปดั่งใจฝน
5. โครงการพัฒนาความรูสู...งานนวัตกรรม
6. โครงการปรับพื้นฐานภาษาตางประเทศ
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชมรม)
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชา ธบ. (ทวิภาคี)

รวม

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
39 18 14 30 101
32 10 23 24
7
ผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของทีส่ ามารถติดตามได
จํานวนผูทํางาน
8
0
6
5 19 15
5
9 15
5
จํานวนผูศกึ ษาตอ
17 15
5 12 49 13
2
9
5
1
จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระ
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
รวม
25 15 11 17 68 28
7 18 20
6
คิดเปนรอยละ
64.1 83.3 78.6 56.7 67.3 87.5 70 78.3 83.3 85.7
ผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระไมที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาที่สามารถติดตามได
จํานวนผูทํางาน
0
1
0
3 4
2
0
4
3
1
จํานวนผูศกึ ษาตอ
10
0
3 10 23
1
1
0
0
0
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สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

ขอมูล

สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาสปาและความงาม

ปวช.

รวม
รวม

5

9 110

4
1
0
5
100

4
57
3
34
0
0
7
91
77.78 82.73

0
0

2
0

12
2

ทั้งหมด

211
76
83
0
159
75.36
16
25
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ขอมูล

ธบ.

ปวช.
บช. คอมฯ ภาษาฯ รวม ธบ.

ธบ.(ทวิ)

ปวส.
บช. คอมฯ ภาษาฯ สปา

โรงแรม

รวม

จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระ
รวม
คิดเปนรอยละ

2
1
0
0 3
1
12
2
3 13 30
4
30.8 11.1 21.4 43.3 29.7 12.5

1
1
1
0
2
5
4
1
20 21.7 16.7 14.3

0
0
0

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ มสามารถติดตามได
คิดเปนรอยละ

2
1
5.13 5.56

0
0

1
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0.91

4
1.90

15
13
0
28

5
2
0
7

9
9
0
18

15
5
0
20

5
1
0
6

4
1
0
5

4
3
0
7

57
34
0
91

76
83
0
159

12
4
5
1
0
0
17
5
85 83.3

4
1
0
5
100

4
50
3
30
0
0
7
80
100 87.91

65
72
0
137
86.16

0
0

0 3
0 2.97

แบบสํารวจที่สง
จํานวนสถานที่ทํางาน
จํานวนสถานศึกษา
จํานวนผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ
รวม

8
17
0
25

0
15
0
15

แบบสํารวจที่ตอบกลับ
จํานวนสถานที่ทํางาน
จํานวนสถานศึกษา
จํานวนผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ
รวม
คิดเปนรอยละ

7
16
0
23
92

0
4
4 15 13
4
9
12
4 10 42 10
2
8
0
0
0 0
0
0
0
12
8 14 57 23
6 17
80 72.7 82.4 83.8 82.1 85.7 94.4

จํานวนสถานที่ทํางาน
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6

0

6
5
0
11

4

5
12
0
17

4

19
49
0
68

14

10

3
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3

3

0
4
2
18
22.22 16.36

รวม
ทั้งหมด

4

41

7
48
22.75

55
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ขอมูล

ธบ.

ปวช.
บช. คอมฯ ภาษาฯ รวม ธบ.

ธบ.(ทวิ)

ปวส.
บช. คอมฯ ภาษาฯ สปา

โรงแรม

รวม

รวม
ทั้งหมด

ขอมูลตอบกลับที่มผี ลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51-5.00
จํานวนสถานศึกษา
12
9
4
9 34
8
2
7
4
จํานวนผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ
0
0
0
0 0
0
0
0
0
รวม
18
9
8 13 48 18
5 15 14
คิดเปนรอยละ
78.3 75 100 92.9 84.2 78.3 83.3 88.2 82.4

1
0
4
80

1
0
4
80

2
25
0
0
6
66
85.71 82.50

59
0
114
83.21

ขอมูลตอบกลับที่มผี ลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51-5.00
จํานวนสถานที่ทํางาน
5
4
4 13 12
4
8 10
จํานวนสถานศึกษา
10
9
3
9 31
8
2
7
4
จํานวนผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ
0
0
0
0 0
0
0
0
0
รวม
15
9
7 13 44 20
6 15 14
คิดเปนรอยละ
65.2 75 87.5 92.9 77.2 87 100 88.2 82.4

3
1
0
4
80

3
0
0
3
60

4
2
0
6
85.71

44
24
0
68
85

57
55
0
112
81.75

ขอมูลตอบกลับที่มผี ลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00
จํานวนสถานที่ทํางาน
6
4
4 14 12
3
8 10
จํานวนสถานศึกษา
11
8
3
8 30
7
2
7
4
จํานวนผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ
0
0
0
0 0
0
0
0
0
รวม
17
8
7 12 44 19
5 15 14
คิดเปนรอยละ
73.9 66.7 87.5 85.7 77.2 82.6 83.3 88.2 82.4

4
1
0
5
100

3
0
0
3
60

3
43
3
24
0
0
6
67
85.71 83.75

57
54
0
111
81.02
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ประเด็นการประเมิน

การดําเนินงาน

1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของศึกษาตอ
และประกอบอาชีพอิ สระในสาขาที่เ กี่ ยวของภายในหนึ่ง ป ไมนอยกวารอยละ 75 ของ รอยละ 75.36
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จ
รอยละ 86.16
การศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการหนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา

ผล
ผาน

ผาน

3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
รอยละ 83.21
พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ผาน

4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก
รอยละ 81.75
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ผาน

5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับทีม่ ีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ผาน

รอยละ 81.02

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ
5 คะแนน
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ขอ 4 คะแนน
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ขอ
3 คะแนน
พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินผานเกณฑตามตามประเด็นการประเมิน 1,
5
ดีมาก
2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ
จุดเดน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใชในการเก็ บขอ มู ล ควรมี รายละเอีย ดที่ เ หมาะสมตามสาขาวิช าชี พเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด ขอ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูได
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายสํานักทะเบียนและวัดผล
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิช ยการสุโขทัย ไดสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนสํา เร็จการศึก ษาภายในระยะเวลาตาม
หลั ก สู ต รและแผนการเรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนดสํ า หรั บ ผู เ รี ย นในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยมีผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทสี่ าํ เร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับจานวนผูเขาเรียนโดยไดดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการดังตอไปนี้
- ครูที่ปรึกษากํากับดูแลผูเรียนอยางใกลชิดเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่กําหนด
- สถานศึกษาประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการเรียนใหผูเรียนทราบทุกระยะ
- ครูผูสอน และครูที่ปรึกษาทํางานประสานกันในการกํากับดูแลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
- กิจกรรมซอมเสริมลงทะเบียนเรียนปรับเกรดในภาคเรียนฤดูรอนเพื่อใหนักเรียน-นักศึกษามี
- ประชุมผูปกครอง
- โครงการไมขาดเรียนไมมาสาย
- โครงการบานอบอุน
- โครงการสรางคนสูฝน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
แรกเขา
งาน
ของรุน

จํานวนผูเรียน
สําเร็จ
การศึกษา

ลาออก พักการ
รอยละ จําหนาย กลางคัน เรียน

ไมสาํ เร็จ
การศึกษา

รอยละ

ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

50

37

74

10

2

0

1

26

สาขาวิชาการบัญชี

30

22

73.33

2

4

2

0

26.67

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

25

17

68

3

3

0

2

32

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

47

34

72.34

10

3

0

0

27.66

152

110

72.37

25

12

2

3

27.63

41

29

70.73

8

1

0

3

29.27

รวม
ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
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ระดับ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน
แรกเขา
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ ของรุน
ภาคี)

สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนผูเรียน
รอยละ จําหนาย ลาออก พักการ
กลางคัน เรียน

ไมสาํ เร็จ
การศึกษา

รอยละ

9

9

100

0

0

0

0

0

สาขาวิชาการบัญชี

64

45

70.31

14

0

1

4

29.69

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

21

19

90.48

1

0

0

1

9.52

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

14

14

100

0

0

0

0

0

สาขาวิชาสปาและความงาม

13

13

100

0

0

0

0

0

สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

16

13

81.25

1

1

0

1

18.75

45

22

48.89

16

1

0

6

51.11

รวม

223

164

73.54

40

3

1

15

26.46

รวมทั้งหมด

375

274

73.07

65

15

3

18

26.93

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
คาคะแนน
4.57

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
มีระบบติดตามชวยเหลือผูเรียน โดยการบูรราการการทํางานรวมกันของอาจารยที่ปรึกษา อาจารยครูสอนแตละ
รายวิชา ฝายวินัยและความประพฤติ ฝายแนะแนว และฝายสํานักทะเบียน ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มี
การบริ หารจั ดการทรัพยากรของสถานศึก ษาอย างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมื อกั บบุ คล ชุ มชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึก ษา
ทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายบุคลากร และฝายกิจการนักศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการดําเนินการบริหารจัดการศึก ษาตามแนวทางสถานศึก ษาคุณธรรม
โดยสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนถือปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
“We are Responsible” เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม
ความพยายาม (Attempt)
วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พณิ ช ยการสุ โขทัย ได ดาเนิ น การจั ดกิ จกรรม/โครงการที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยมีการรายงานผลและประเมินผลตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามโครงการ/กิจกรรมดังตอไปนี้
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการนิเทศการสอน
2. โครงการครูพนั ธ A
3. โครงการสภานักเรียน
4. โครงการพัฒนาสุขภาพกายใจ
5. โครงการเยาวชนคนดี
6. โครงการอนุรกั ษไทย
7. โครงการหวงใยสิ่งแวดลอม
8. โครงการสรางคนสูฝ น
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)

ผูเรียน

1. สถานศึ ก ษามี ก ารให ค วามรู แ ละสร า งความเข า ใจเกี่ ย วกั บ 
สถานศึ กษาคุณ ธรรมแกผูบริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” 
พฤติ ก รรมที่ พึง ประสงค ข องกลุ มผู บริ หาร กลุ มครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการ
มีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ มผู เ รี ยนจั ด ทํ า โครงการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และกํ า หนด
เปาหมายพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บสนุ น ให ก ลุม ผู บริห ารกลุ ม ครู แ ละ 
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และกลุ มผู เ รี ย นดํ า เนิ น การตามโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่ 
กําหนดและมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผล

ครูและ
บุคลากร

ประเด็นการประเมิน

ผูบริหาร

การดําเนินงาน(มี/ไมม)ี





ผาน





ผาน





ผาน





ไมผาน





ไมผาน

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

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
พอใช

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
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จุดเดน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรมีการนิเทศติดตาม เพือ่ นําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาโครงการในปตอ ไป และมีการยกยอง ชืน่ ชม เพือ่
เสริมแรงสําหรับแตละกลุม
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายบุคลากร และฝายกิจการนักศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึก ษาตามนโยบายสํา คัญ ของ
หนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือของครูและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการ และศิษยเกา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดนําแนวการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน ตน
สังกัด และสถานศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
1. ผูอ ํานวยการมีการประชุมชี้แจงนโยบายสําคัญของตนสังกัด ใหผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน และ
ผูปกครองทราบ
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัตกิ ารประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด
3. ผูอ ํานวยการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ กิจกรรมตางๆ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป และนําผลไปปรับปรุง
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
ผล

1. ผูอํานวยการสถานศึก ษามีความรูค วามเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
ผาน
สังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง

2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครูบุค ลากร
ผาน
ทางการศึ ก ษา และผู เ รี ย นรวมทั้ ง ผู ป กครอง ชุ ม ชนสถานประกอบการและ
หน วยงานที่ เ กี่ ยวข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได รู แ ละเข า ใจในนโยบายสํ า คั ญ ที่
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรม
ผาน
และเปาหมายและดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย

4. ผูอํา นวยการสถานศึ กษามีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
ผาน
โครงการ กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด

5. ผูอํา นวยการสถานศึ กษามีก ารประเมิ นผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ
ผาน
กําหนดแผนพัฒนาตอไป
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3,4 และ 5

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
ผูอํานวยการ มี การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจั ดการ เพื่อสร างความเขาใจ เกี่ยวกั บแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา และนโยบายจากตนสังกัด ใหแกครู และบุคลากรในทุกสวนงานทราบ
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในดานการจัดการดานบุคลากร
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายบุคลากร
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการบริหารจัดการดานบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล
ตั้งแตการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน การอบรมพัฒนา และการประกาศเกียรติคุณชมเชยยกยอง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดมอบหมายใหครูเขารวมการฝกอบรม ศึก ษาดูงาน เพื่อเปนการพัฒนา
ตนเอง และไดรับเกียรติคุณ ดังตอไปนี้
1. การจัดรายวิชาสอนทีเ่ หมาะสมกับคุณวุฒแิ ละประสบการณของครูผสู อน
2. โครงการครูพนั ธ A
3. โครงการ Lifelong Learning
4. โครงการ Fun Work
5. โครงการสงเสริมเผยแพรผลงานทางวิชาการ
6. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริ ม
การศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบพ.ศ. 2551 แลวแตกรณี

2. สถานศึ กษา สง เสริม สนับสนุ น กํา กับดูแ ล ให ค รู ผูส อนในแต ล ะรายวิ ช าทุก คนเป นผู ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติม
ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา สงเสริ ม สนั บสนุน กํากับดูแ ล ใหครูไมนอ ยกวา รอยละ 75 ไดศึก ษาฝก อบรม
ประชุมวิชาการศึกษาดูงานดานวิชาการหรือ วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอย
รอยละ 100
กวา 10 ชั่วโมงตอป

4. สถานศึ ก ษา ส งเสริ ม สนั บสนุ น กํ ากั บดู แ ลให มีจํานวนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.
ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วาดวยการกําหนดจํานวนครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551
แลวแตกรณี
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ รอยละ 10.81
เกียรติคุณ ยกยองความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ
องคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
จุดทีค่ วรพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีครูที่ไดรับการบรรจุ แตไมมีภาระงานสอน โดยปฏิบัติงานสนุบสนุน
การบริหารจัดการศึกษาดานตางๆ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายสํานักอํานวยการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีก ารบริหารจัดการดานการเงิน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อเปน
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา การ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคข องผูเรียน การสงเสริ ม
สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิช าการ วิชาชีพ หรือ ทําประโยชนตอชุมชน สังคม การสงเสริม
สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรัก ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิล ปะ วั ฒนธรรม การอนุ รักษ สิ่งแวดลอ ม การกีฬ าและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุ โขทัย มีก ารบริหารเงินและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติก ารประจํา ปของ
สถานศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการ Innovative Teachers
2. โครงการสูความเปนเลิศ (แขงขันทักษะ)
3. โครงการ คายLearning Camp
4. โครงการ Learning Together
5. โครงการวันสัปดาหแหงการเรียนรู. ..สูโลกกวาง
6. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางาน
7. โครงการพัฒนาความรูสู...งานนวัตกรรม
8. โครงการสภานักเรียน
9. โครงการกีฬาสี
10. โครงการหองสมุดแหงการเรียนรู
11. โครงการ 100% อุปกรณการเรียนและซอมบํารุง
12. โครงการพัฒนาสุขภาพกายใจ
13. โครงการเยาวชนคนดี
14. โครงการอนุรักษไทย
15. โครงการหวงใยสิ่งแวดลอม
16. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน “ปนความรูสูชุมชน”
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
จํานวนเงิน การดําเนินงาน
ผล
1. สถานศึกษามีแ ผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัด สรร งบดําเนินการ=
งบประมาณเป น ค า ใช จ า ยของแผนงาน โครงการ 14,779,853.11
ผาน
กิจกรรมตางๆ
2. สถานศึ ก ษามี รายจ า ยดา นวั ส ดุ ฝ ก อุ ปกรณ แ ละสื่อ
สํา หรั บการเรียนการสอนไม นอ ยกวา ร อยละ 20 ของ 3,113,995.72 รอยละ 21.07 ผาน
งบดําเนินการ
3. สถานศึก ษามี รายจ า ยในการสง เสริม สนั บสนุ น ให
ผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิช าชีพ
424,048.00 รอยละ 2.87 ผาน
หรือทําประโยชนตอ ชุมชน สังคมไมนอยกวารอ ยละ 1
ของงบดําเนินการ
4. สถานศึก ษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการ
จั ด ทํ า การประกวด การแสดงโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
455,804.00 รอยละ 3.08 ไมผาน
วิ ช าชี พ นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ ง านสร า งสรรค ข อง
ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสง เสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1,289,893.00 รอยละ 8.72 ผาน
การอนุรัก ษ สิ่งแวดล อม การกีฬ าและนัน ทนาการการ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม
นอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการประเมิน (Achievement)
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
4 คะแนน
ดี
จุดเดน
จุดทีค่ วรพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 5 ตามเกณฑการประเมิน
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายศูนยเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน มีการ
กํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หอ งปฏิบัติก าร โรงฝก งาน และมีการกํากับ ดูแลในการจัดหา การใช การ
บํารุงรักษาครุภัณฑ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิช ยการสุโ ขทัย ได ดํา เนิ นการตามแผนปฏิบัติ การประจํา ป โครงการ/กิ จกรรมของ
สถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
2. โครงการ 100% อุปกรณการเรียนและซอมบํารุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล อ มภู มิ ทั ศ น ข อง

สถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการใช อ าคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงานศูนยวิทยบริก ารและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอ ม
ใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอยสวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใชการบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ
ที่เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลอยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
คือ
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส
ในเครือ่ งลูกขาย
(4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559
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ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
ผล
5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเ รียน
สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมี
ผาน

คุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
5 คะแนน
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
4 คะแนน
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
3 คะแนน
พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ
1 คะแนน
ตองปรับปรุงเรงดวน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีระบบสารสนเทศขอมูลพื้นฐานทีเ่ ชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ชวย
จัดเก็บขอมูล และลดภาระงานเอกสาร
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

43

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายแนะแนว ฝายวิชาการ และฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดดําเนินการตามแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือ กับ
บุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากร มีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแก
ผูเรียน โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
2. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางาน
3. โครงการวันฟาใสเพื่อดอกไมสีขาว
4. โครงการสายสัมพันธ SCC
5. โครงการSCC รวมใจ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับ บุคคล ชุ ม ชน
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานที่เ กี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการ

บริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่
รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคีหรือดานการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
1 แหง : ผูเรียน 7 คน
ดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานโดยมีสัดสวนของความ
รวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุ มชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เ กี่ยวของในการรับ เชิ ญเป นครูพิเ ศษ วิท ยากรร วมพั ฒนา

ผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุน : 40 คน
1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุ มชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณห รือครุภัณฑ
จํานวน 5 รายการ
หรือสิ่ งอื่ นๆ อยา งใดอยา งหนึ่งหรื อหลายอยา ง เพื่ อส งเสริ มสนับ สนุ น การจั ดการ
ศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการสรางเครือขายผูปกครองและชุมชน เพือ่ รวมมือกันในการชวยเหลือ
ดูแลผูเรียน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
สถานศึ ก ษาจั ดการเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี วศึ ก ษาแต ล ะระดั บ ตามหลัก สูตรและระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ
ดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิช าใหมหรือ
กลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายวิชาการ และฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิช ยการสุโขทัย สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแ ล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมคี ุณธรรม มีความรู มีความสามารถ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ใหครูผูสอนจัดทําการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการเขานิเ ทศการสอน
และใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอน มีการวัดและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
นําผลในการจัดการเรียนการสอน และมีผลงานวิจัย ที่ชวยแกไขปญหาหรือ พัฒนาการเรียนการสอน ปก ารศึก ษาละ 1
ผลงาน โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการ Innovative Teachers
โครงการสงเสริมเผยแพรผลงานทางวิชาการ
โครงการนิเทศการสอน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหค รูทุก คนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ละปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึก ษาส งเสริม สนับสนุน กํา กับดูแ ลใหครูทุกคนจัดการเรี ยนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
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ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทกุ คนเพือ่ เปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทกุ คนแกไขปญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(1) การระบุปญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บขอมูล
(5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพือ่ นําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช
ประโยชน

การดําเนินงาน

ผล



ผาน



ผาน

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

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย จัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุม วิชา
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายวิชาการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแ ลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อ หา
สาระของรายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลั ยเทคโนโลยี พณิ ชยการสุ โขทัย ได มีก ารดํ า เนิ น การให ค รู ผู สอนพั ฒนา/ปรับปรุ งเนื้ อ หาสาระให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ใหสอดคลองตามความความตองการของตลาดแรงงาน โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ
ดังตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางาน
2. โครงการ Innovative Teachers
3. โครงการนิเทศการสอน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
ผล
1. สถานศึ กษาส งเสริม สนั บสนุน กํา กั บดูแ ลให ค รูศึ ก ษาสํ า รวจขอ มู ลความ
ผาน

ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหค รูพัฒนารายวิชาหรือ กลุมวิชา
ตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือ ไดหรือ พัฒนารวมกับสถานประกอบการ
ผาน

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจดั การเรียนการ
ผาน

สอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตองครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ผาน

ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินขอ 1 – 4
ผาน

ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พณิ ช ยการสุโ ขทั ย มี ก ารนํ า พั ฒนาปรั บปรุ ง เพิ่ มเติ มความเนื้ อ หารายวิ ช า ร วมสถาน
ประกอบการ เพื่ อ ให ผู เ รีย นได รับความรูใหมๆ ที่ ทัน ต อ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี และความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝายวิชาการ และฝายกิจการนักศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึก ษาระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให ถูก ตอง ครบถวน สมบูรณตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 และ
ตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร
กําหนด เพื่อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสุ โขทั ย ไดดําเนิน การใหค รูผูส อนและผู เรีย นรวมกันจั ดการเรียนสอน ตาม
หลักสูตร และตามมาตรฐานคุณวุฒิ โดยไดดําเนินการกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้
1. การสรางความรวมมือ MOU กับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
3. โครงการพัฒนาความรูสู...งานนวัตกรรม
4. โครงการสูค วามเปนเลิศ (แขงขันทักษะ)
5. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางาน
6. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน ผล
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการเรื่อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอ ยกวารอ ยละ 20 ของจํานวน รอยละ 6.23 ไมผาน
ผูเรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทัก ษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการหนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยใหมี
ผาน

ครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชี พที่สอดคล องกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุ คคลหรือ เปนกลุมตาม
รอยละ 98.39
ผาน
ความเหมาะสมโดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอย
ละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
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ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
4. สถานศึก ษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารในการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวนสมบูรณจากการ รอยละ 83.33
เขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย องความรูค วามสามารถ คุณ ธรรมจริ ยธรรมจากบุ คคลหรื อ หน วยงาน รอยละ 11.08
ภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

ผล

ผาน

ผาน

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

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานของผูเ รียนทุกคน
และพลักดันใหมีการนําผลงานไปใชประโยชนจริงกับชุมชน สถานประกอบการ หรือหนวยงานตาง
จุดทีค่ วรพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไมสามารถเพิ่มจํานวนผูเรียนระบบทวิภาคีในบางสาขาได เชน สาขา
ธุรกิจสถานพยาบาล เนื่องจากกฏหมายของโรงพยาบาลไมรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายกิจการนักศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแ ลใหมี การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
สงเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูก ฝงจิตสํานึก และเสริมสราง
การเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ สิ่งแวดลอมการกีฬ าและนันทนาการ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม ใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการ
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอ ชุมชนสังคม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ในการเสริมหลักสูตร ดังตอไปนี้
1. โครงการ คายLearning Camp
2. โครงการ Learning Together
3. โครงการกีฬาสี
4. โครงการสภานักเรียน
5. โครงการพัฒนาสุขภาพกายใจ
6. โครงการเยาวชนคนดี
7. โครงการอนุรักษไทย
8. โครงการหวงใยสิ่งแวดลอม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ กษาสง เสริ ม สนั บสนุน ใหมีก ารจัดกิ จกรรมด านการรั ก ชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิล ปะ วัฒนธรรม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแ ลใหผูเรียนแตล ะคนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม
2. สถานศึก ษาสงเสริม สนับสนุน ให มีการจั ดกิจกรรมดานการอนุรัก ษ
สิ่งแวดลอ มไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแ ลใหผูเรียนแตล ะคนเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

การดําเนินงาน
จํานวน 11 กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม 722
คน

ผาน

จํานวน 5 กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม 722
คน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีก ารจัดกิจกรรมดานการกีฬาและ จํานวน 10 กิจกรรม
นันทนาการไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแ ลใหผูเรียนแตล ะคนเขา จํานวนผูเขารวม 722
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ประเด็นการประเมิน
รวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไมน อยกว า 5 กิจกรรมและ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผล

คน
จํานวน 12 กิจกรรม

ผาน

จํานวนผูเขารวม 722
คน
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถทํางาน จํานวน 56 กิจกรรม
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิช าการ วิชาชีพหรือทําประโยชน จํานวนผูเขารวม 722
ตอชุมชนสังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเ รียนแตละคน คน
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

ผาน

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

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ผุเ รียนสามารถเลือกเขา
รวมกิจกรรมที่ตนสนใจไดครบทุกดาน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายแนะแนว
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อติดตามชวยเหลือ ดูแ ล ผุเรีย น โดย
ทํางานประสานกับฝายตางๆที่เกี่ยวของในการทํางานรวมกัน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโดยพิจารณาใหสอดคลองกับสาขาวิชาของ
ผูเรียน โดยทํางานรวมกับฝายแนะแนวในการคัดกรองผูเรียน ประสานงานกับอาจารยผูสอนในการติดตามผลการเรียน
ของนักเรียน พัฒนาผูเรียนรวมกับฝายกิจการนักศึกษา โดยการเรียนรูการทํางานกลุมผานการทํากิจกรรมตางๆที่ผูเรียน
สนใจ รวมทั้งรวมกับฝายวินัย และเครือขายผูปกครองในการรวมมือกันดูแล ชวยเหลือผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
ผล
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
ผาน

2. สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึก ษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่
ผาน

ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
ผาน

4. สถานศึ ก ษามี แ ผ นงาน โครงการ ส ง เ สริ ม สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอ ยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่ รอยละ 100
ผาน
รองขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียน
ผาน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีอาจารยที่ปรึกษา ในการดูแล ทําความรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีความ
สนิทนามกันทําใหรูปญหาของผูเ รียนและแกไขปญหาไดทันเหตุการณ
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาจัดใหมีระบบการประกันคุ ณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึก ษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ใหความสําคัญกับระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตาม กระบวนการในการจัดการประกันคุณภาพ โดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย ไดนําแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ระเบียบ กฎหมาย ผลการประเมินคุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องคก ารมหาชน) มาเปน
หลัก ในการพิจารณาดํา เนินการ และไดจัดทําแผนพัฒ นาของสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึก ษา ของวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย พ.ศ.2559 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนําผลการประเมินมาใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลั ยเทคโนโลยี พณิ ช ยการสุ โขทั ย ไดแ ต งตั้ งคณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ
ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีก ารกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา การ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยดําเนินการใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลั ย
เทคโนโลยีพณิช ยการสุ โขทัย พ.ศ.2559 มาตรฐานการอาชีวศึกษา และนโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา มี
รายงานผลการประเมินตนเอง มีการตรวจสอบและควบคุม มีการประชุมสรางรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุก คน เพื่อ
สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1. การประชุมประสานงาน
2. การประชุมวิชาการ
3. การประชุมประจําเดือน
4. การประชุมเครือขาย 2 สถาบัน
5. โครงการประกันคุณภาพภายใน
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ดทํ า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โดยการมี ส ว นร ว มของครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู เ รี ย น ชุ ม ชนสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อ งจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผล
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

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

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัตผิ านเกณฑตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 , 4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ผูรับผิดชอบขอมูล
ฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสุโขทัย พ.ศ.2559 ประกอบดวย 4 มาตรฐาน 15 ตัวบงชี้ โดยคณะกรรมการการดําเนินงานประกัน คุณภาพใน แตละ
ฝาย ไดรวมกันวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง มีการเผยแพรรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร
ตอสาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง การบริหารใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิช ยการสุโขทัย ไดดําเนินการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ครูแ ละบุคลากร ทุกคน โดยการจัดประชุม รวมทั้ง รายงานผลตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสาธารณชน ผานทางเวปไซต www.scc.ac.th มีการนําผลประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหได
มาตรฐาน นําผลการตรวจประเมิน ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการการประเมิน คุณภาพภายในโดยตนสังกัด และ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. (รอบสาม) มาใชในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร ดําเนินการ
ติดตามงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อ ง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหสูงขึ้น โดยไดมีการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
(คาคะแนน) (ระดับคุณภาพ)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ ขาเรียน
4.57
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
3
พอใช
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ
5
ดีมาก
หนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในดานการจัดการดานบุคลากร
4
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
4
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดาน
5
ดีมาก
ครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพือ่ การบริหาร
5
ดีมาก
จัดการศึกษา
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ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ รียน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ผลการดําเนินงาน
(คาคะแนน) (ระดับคุณภาพ)
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคลองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ควรสรางความเขาใจและความตระหนักใหบุค ลากร ในการดําเนินงาน
ประจําใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ เพื่อใหการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1

ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.78
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2

5
4.57
4.33

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3

3
5
4
4
5
5
4.80

พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4
ตัวบงชี้ที่ 3.5
มาตรฐานที่ 4

5
5
4
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 4.1

5

ดีมาก

5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
5.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
5.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

11
3
1
-
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ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
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5.2 สรุปจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน
วิทยาลั ยเทคโนโลยี พณิชยการสุโขทัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามระเบี ยบคณะกรรมการส งเสริ ม
การศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 , มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559, มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชย
การสุโขทัย พ.ศ.2559 และผูบริหารมีความรูความเขาใจในนโยบายของหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอ ง
ประชุมและชี้แจงนโยบายการทํางานตอ ครู เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองอยางสม่ําเสมอ ครู บุคลากร
มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมายความสําเร็จ มีก ารจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการอยาง
เหมาะสมกับโครงการและกิจกรรมตางๆ ใชกับคาวัสดุฝกและสื่อการเรียนการสอน งานการบริก ารวิช าการและวิชาชีพ
ตอสังคม กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเปนพลเมือ งโลก โดยมีกิจกรรมตางๆ ครบถวน มีก ารกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการตางๆ มีความรวมมือ กับชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆที่เ กี่ยวขอ งเพื่อรวมมือในการบริหารจัด
การศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีก ารประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแกไขในการพัฒนา
ตอไป เพื่อใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
5.2.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ควรมีการสรางเครือขายทางสื่อออนไลน เพื่อใชในการติดตามชวยเหลือ
แกปญหา และเพิ่มประสิทธิภ าพการเรียนรู ใหกับผูเรียนในระบบทวิภาคี เนนกระบวนการบริหารงานคุณภาพวงจร
PCDA อยางเปนระบบและตอเนื่อง
5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ควรสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักใหบุค ลากร ในการ
ดําเนินงานประจําใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ เพื่อลดภาระความซ้ําซอน และเพิ่มประสิทธิภ าพในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆในสาชาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ เพือ่ รับรูเ ทคโนโลยี
ใหมๆมาประยุกตใชกับงาน
2. จัดการอบรมความรูเรื่องการสรางนวัตกรรม สําหรับครู เพือ่ ไดแนวคิดและนํามาประยุกตใชในงานอาชีพ
อยางตอเนือ่ ง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

