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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2556

ของ

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

กรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คานา
รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ฉบับนี้จัดทาขึ้น
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ปกครอง และสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี 2556 ได้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย 7
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้โดยมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด ด้วยการวางแผนงาน
ของสถานศึกษาการนาแผนสู่การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ PDCA ทาให้ทราบจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป
การประกันคุณภาพภายใน ไม่ใช่เป็นการทางานที่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา แต่เป็นงานที่
ต้องทาเป็นประจา และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติที่ต้องมีการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตลอดเวลา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน ผู้บริหาร
คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมมือทาระบบประเมินภายในของสถานศึกษาและนาเสนอรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี
มีความสุข เพื่อเป็นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรงทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(นายแสวง แสนสิงห์ชัย)
ผู้อานวยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตั้งอยู่ เลขที่ 467 ซอยรามคาแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งเป็นที่เช่าของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บนพื้นที่ 10 ไร่ 56 ตารางวา
เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ จานวน
6 สาขางาน การบัญชี การขายการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 8 สาขาวิชา คือ วิชาการบัญชี วิชาการตลาด วิชาการ
เลขานุการ วิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2555 มีจานวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด 1,145 คน แยกเป็นระดับปวช . จานวน 768 คนและระดับปวส. จานวน 355 คน และระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ต่อเนื่อง) จานวน 22 คน มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนรวม
96 คน ทางวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานอยู่ในระดับสากล โดยจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของวิทยาลัยไว้ดังนี้
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญา

พัฒนาการเรียนรู้
สร้างผู้นาเทคโนโลยี

เชิดชูคุณธรรม
ผลิตคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ (VISION)
สถาบันแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตคนดี มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
2. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
3. ส่งเสริมด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
5. พัฒนาระบบการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์
สถาบันการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ
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3. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน(ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา)
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2553-2556 จัดทา
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
โดยกาหนดมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
มีจานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวมถึงประกันคุณภาพระดับแผนกวิชา จัดทาคู่มือข้อกาหนดและเกณฑ์การประเมินภายในระดับ
วิทยาลัย และระดับแผนกวิชา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีการประชุม
คณะกรรมการติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระดับแผนกวิชา วางแผนการ
ดาเนินการตามข้อกาหนดและเกณฑ์การประเมิน จัดทาแบบฟอร์มตามตัวบ่งชี้ ดาเนินการติดตามการดาเนินงาน
ปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 255 6 โดยนาข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบส าม
(สมศ.) ปีพ.ศ.2555 และผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 255 5 มาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยสรุปและจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
สานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ
ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประจาปีการศึกษา 2556 ได้ค่าระดับ
คะแนนดังนี้
- ได้ระดับดีมาก จานวน 7 มาตรฐาน คือ
1. มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ได้คะแนน
2. มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ได้คะแนน
3. มาตรฐานที่ 3 บริหารจัดการอาชีวศึกษา
ได้คะแนน
4. มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ได้คะแนน
5. มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้คะแนน
6. มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
ได้คะแนน
7. มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ได้คะแนน

4.50
4.80
4.83
5.00
4.50
5.00
4.50

คะแนนรวม 4.73 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายใน

คะแนน
4.50
4.80

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก

4.83
5.00
4.50

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.50
4.73

ดีมาก
ดีมาก

5. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา
จุดเด่น
1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทาหรือ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่
อภายใน 1 ปี ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก
3. สถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก
4. วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา
และให้นาผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนในการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครู-บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนเครือข่ายชุมชน
เจ้าหน้าที่ตารวจ และองค์การต่างๆ
6. วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
7. วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักเรียนนักศึกษ าทุกกลุ่มโดยจัดให้มี
ชั่วโมงโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา
8. วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน
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9. วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
10. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
11. วิทยาลัยฯ มีการจัดทาโครงการเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
12. วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และ ผู้เรียนทุก
คน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
13. วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และ ผู้เรียนทุก
คน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
14. วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความรู้แก่
ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน ได้นาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน
15. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
16. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ความรู้ และมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพ
2. วิทยาลัยฯ จะต้องดาเนินการให้ทุกแผนกวิชามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป
3. สถานศึกษาต้องดาเนินการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครู
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
5. วิทยาลัยฯ จะต้องดาเนินการให้ ครู และบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
6. วิทยาลัยฯ ควรนาผลงานทั้งหมดของครู และผู้เรียนไปใช้ประโยชน์และประกวดทั้งระดับชุมชน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
7. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มช่องทางให้หลากหลายในการนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครู และ
ผู้เรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
8. วิทยาลัยฯ ควรดาเนินการสร้างตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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6. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
1. จัดทาโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพของ
สถานประกอบการ
2. จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย
3. จัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีจนสามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
4. จัดทาโครงการพัฒนาความรู้ผู้เรียนในการสอบ V-Net เพื่อเพิ่มปริมาณผู้สอบผ่านเกณฑ์ตามค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ
5. จัดทาโครงการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2481 เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บหนังและ
ช่างโลหะรูปพรรณ ” ตั้งอยู่บนที่ดินของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณวังกรมขุนเพชรบูรณ์
อินทราชัย ต.ปทุมวัน จ.พระนคร เปิดสอนสาขาวิชาช่างเย็บหนัง และช่างโลหะรูปพรรณ ต่อมาได้ย้ายช่างเย็บ
หนังไปอยู่ที่อื่น
ปีพุทธศักราช 2489
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างอินทราชัย ” ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวังคือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑา
ธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีพุทธศักราช 2521
เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย ” เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งด้านบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม
ปีพุทธศักราช 2522
กรมอาชีวศึกษาได้ย้ายช่างอุตสาหกรรมไปเปิดเป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ และในปัจจุบันใช้ชื่อ
“วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ” ส่วนที่เดิมให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางด้าน
บริหารธุรกิจ และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอินทราชัย”
ปีพุทธศักราช 2525
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะปรับปรุงที่ดินบริเวณวังเพชรบูรณ์ ให้ที่ดิน
เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัย กรมอาชีวศึกษาได้จัดหาที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งที่ดินแห่งใหม่นั้นเป็นทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ให้แทน ที่ดินแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ซอยรามคาแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) เขตบางกะปิ มีเนื้อที่จานวน
10 ไร่เศษ และทาการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง
ปีพุทธศักราช 2531
วันที่ 2 กรกฎาคม 2531 “วิทยาลัยอินทราชัย ” ได้ย้ายมาอยู่ ณ ลเ ขที่ 467 ซอยรามคาแหง 39 และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย” เปิดสอนระดับ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ปีพุทธศักราช 2535
เปิดการเรียนการสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จนมาถึง
ปัจจุบัน
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1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 467 ถนนรามคาแหง ซอยรามคาแหง 39 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310 ซึ่งเป็นที่เช่าของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จานวน 10 ไร่ 56 ตารางวา
ประกอบด้วย
 อาคารเรียน 2 หลัง
 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
 บ้านพักครูแบบแฟลต 1 หลัง
 บ้านพักภารโรง 1 หลัง

1.1.3 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีสภาพแวดล้อมตั้งอยู่ในชุมชนทรัพย์สินใหม่ เขตวังทองหลาง มีพื้นที่
18,905 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง 4 แขวง คือ แขวงวังทองหลาง แขวงพลับพลา แขวงสะพานสูง
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ มีประชากรประมาณ 180,000 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนา
อิสลาม มีเพียงบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ โดยสภาพเศรษฐกิจทั่วไปนับว่าดีอยู่ในระดับหนึ่ง ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมา คือ ค้าขายและรับราชการ สภาพสังคมของเขตวังทองหลาง ผู้คนยังถ้อยทีถ้อย
อาศัยอยู่อย่างสังคมชนบท ปัญหาสังคมโดยเฉพาะสารเสพติด ชุมชน ให้ความร่วมมือในการป้องกันเป็นอย่างดี
จึงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใด

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้า | 11

1.1.4 งบดาเนินการจัดการบริหารจานวนทั้งสิ้น 10,714,809.37 บาท รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 งบดาเนินการ งบประมาณประจาปีการศึกษา 2556
รายการ
1 เงินในงบประมาณ
1.1. ค่าใช้สอย
1.2. ค่าวัสดุ
1.3. ค่าสาธารณูปโภค
1.4. ค่าตอบแทน
รวมจานวนเงิน
2 เงินนอกงบประมาณ
2.1. ค่าใช้สอย
2.2. ค่าวัสดุ
2.3. ค่าสาธารณูปโภค
2.4. ค่าตอบแทน
รวมจานวนเงิน
รวมงบดาเนินงานทั้งสิ้น

จานวนเงิน
1,417,133.90
747,896.74
1,367,199.28
2,203,220.00
5,735,449.92

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,964,294.40
2,264,796.02
78,635.03
671,634.00
4,979,359.45
10,714,809.37

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ.2545
ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
มีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 255 6 ดังแสดงในตารางที่ 2
ถึงตารางที่ 3
ตารางที่ 2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ประเภท/สาขางาน
ระดับ ปวช.
พณิชยการ
การบัญชี
การขาย
เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ธุรกิจค้าปลีก
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการท่องเที่ยว

ธุกิจค้าปลีก
รวมระดับ ปวส.
คงเหลือรวมทั้งสิ้น

ปวช.1
แรก
เข้า
313
45
25

ปวช.2

ออก คงเหลือ
กลางคัน

56
7
13

257
38
12

แรก
เข้า
46
74
25
59
31
39

383

76

307

35
52
19
25
35
29
46
241

ปวส.1
7
4
1
3
5
1
21

28
48
18
25
32
24
45
220

ปวช.3

ออก คงเหลือ
กลางคัน

4
8
4
7
3

42
66
21
59
24
36

แรก
เข้า
62
54
31
62
10

274

26

248

37
21
34
15
30
137

ปวส.2
1
36
21
1
33
15
4
26
6
131
1,113

ทีม่ า

ออก คงเหลือ
กลางคัน

คงเหลือ
รวม

6
4
2
-

56
54
27
60
10

257
98
120
48
119
62
58

219

12

207

762

-

-

-

64
69
18
58
47
24
71
351

: งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2556
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ตารางที่ 3 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ ตาแหน่งวุฒิการศึกษา
อัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ตาแหน่ง
1.ผู้บริหาร
รวมผู้บริหาร
2.ข้าราชการครูผู้สอน
แผนกวิชาชีพการบัญชี
แผนกวิชาชีพการตลาด
แผนกวิชาชีพการเลขานุการ
แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาชีพการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาการจัดการค้าปลีกและ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพณิชยการ
รวมข้าราชการครูผู้สอน
3.พนักงานราชการ
แผนกวิชาชีพการเลขานุการ
แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวมพนักงานราชการ
4.ครูจ้างสอน
แผนกวิชาชีพการตลาด
แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5.*ครูจ้างสอนชาวจีน
6.*ครูจ้างสอน )รายชั่วโมง(
รวมครูจ้างสอน
7.ลูกจ้างประจา
คนงาน
หัวหน้าหมวดสถานที่

จานวน

ระดับตาแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

2
2

3
3

1
1
1

ครูผู้ช่วย

คศ1.

ระดับการศึกษา

คศ2.

คศ3.

เอก

โท

ตรี

ต่า
กว่า
ป.ตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

5
5

-

-

-

-

-

1
1

2
2

2
2

-

5
5

-

-

6
5
2

7
6
3

-

1
-

-

-

1
1
1

4
3
2

-

2
1
-

-

5
2
-

2
4
3

-

3

2

5

1

1

-

1

1

-

1

-

-

2

3

-

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

3
1
11

8
5
31

11
6
41

2
3

3
6

-

2
3

1
5

2
2
14

1
3

1
3
8

-

3
3
16

8
3
26

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1
4

1
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1
3

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

1
1
3
5

1
1
2

2
2
3
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3

3
2
3
5

-

1

1
-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
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จานวน

ตาแหน่ง
พนักงานขับรถ
ยาม
รวมลูกจ้างประจา
8.ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ )นักการภารโรง(
รวมลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

ระดับตาแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

1
3
5

1

8
4
12
36

17
4
21
62

ครูผู้ช่วย

คศ1.

ระดับการศึกษา

คศ2.

คศ3.

เอก

โท

ตรี

ต่า
กว่า
ป.ตรี

1
3
6
24
8
32
36

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1
3
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
8
33
96

2

2

-

-

7

24

5

8

-

24

1
1
39

ที่มา : งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556
1.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยได้รับรับการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่
ความเป็นเลิศ ปีพุทธศักราช 2556 (ระดับ 5 ดาว Model D)
2. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 ในปี พ.ศ.2555 ผลการรวมคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้
เท่ากับ 86.44 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี
3. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง ของ “สถานศึกษา
พอเพียง” ปีการศึกษา 2553
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน โดยต้นสังกัด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 4.82
5. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง ประจาปีการศึกษา 2552
(รางวัลและผลงานของของวิทยาลัย ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้
ยอมรับของสังคมในรอบ 3 ปีการศึกษา)

1

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
2554

2

2554

ลาดับ

ชื่อรางวัล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับภาค
ระดับ ปวส.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค
ระดับ ปวช.

รางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
2

แหล่งที่มา
ของรางวัล
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
2

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
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3

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
2554

4

2554

5

2554

6

2554

7

2554

การแข่งขันการสร้าง Animation
ในงาน “บริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพ” ระดับ ปวส.

รางวัลชนะเลิศ

8

2554

รางวัลชนะเลิศ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ

9

2554

รางวัลชนะเลิศ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ

10

2554

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ

11

2554

รางวัลชนะเลิศ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ

12

2554

การแข่งขันการออกแบบเว็บเพจ
ในงาน “บริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพ” ระดับ ปวส.
การแข่งขันออกแบบ Postcard
ในงาน “บริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพ” ระดับ ปวช.
การแข่งขันการผลิตเอกสารด้วย
โปรแกรม Publisher (ใบปลิว)
ในงาน “บริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพ” ระดับ ปวช.
การแข่งขันประกวดร้องเพลง
ไทยสากลประเภทชาย
ระดับ ปวส.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน “รักการอ่าน”
ระดับ (อศก.) ระดับ ปวช.

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
1

อาชีวศึกษากรุงเทพ

ลาดับ

ชื่อรางวัล

รางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญเงิน)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับภาค
ระดับ ปวส.
การแข่งขันโปรแกรมบัญชี
รางวัลชมเชย
สาเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2
โครงการ True Innovation
เข้ารอบ 20 ทีม
Award 2011
“กาไลข้อมือพิทักษ์เด็ก”
ตุ๊กตากระดาษรีไซเคิล ประเภท 3 รางวัลชมเชย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป

แหล่งที่มา
ของรางวัล
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ จ.ระยอง
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ประเภท Idea Seed จาก
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ
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13

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
2554

14

2554

15

2554

16

2554

17

2554

18

2554

19

2554

20

2554

21

2554

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค

22

2554

การแข่งขันฟุตซอล
“เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน”

23

2555

24

2555

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
เว็บไซต์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เกียรติบัตร
ด้านคอมพิวเตอร์ การประกวดสื่อ เหรียญทองแดง
แอนิเมชั่น

ลาดับ

ชื่อรางวัล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
“การประกวดมารยาทไทย”
ระดับ (อศก.) ระดับ ปวช.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
“สุนทรพจน์จีนกลาง”
ระดับ (อศก.) ระดับ ปวช.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
“สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ”
ระดับ (อศก.) ระดับ ปวช.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
“การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ”
ระดับ (อศก.) ระดับ ปวช.
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ “ตุ๊กตารองข้อมืออโรมา”
ระดับ (อศก.)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมประจาปี 2554
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค

รางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
2
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
1
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
2
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
1
รางวัลชมเชย

แหล่งที่มา
ของรางวัล
อาชีวศึกษากรุงเทพ

รางวัลชมเชย

ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ระดับประเทศ
ของธนาคารออมสิน
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
คลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา

ชนะเลิศ
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
2
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
4
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
1
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน

อาชีวศึกษากรุงเทพ
อาชีวศึกษากรุงเทพ
อาชีวศึกษากรุงเทพ
อาชีวศึกษากรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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25

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
2555

26

2555

27

2555

28

2555

29

2555

30

2555

การประชุมทางวิชาการ ระดับ
ภาคภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครครั้งที่ 24
การจัดทาและนาเสนอรายการ
นาเที่ยว

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทองแดง

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

31

2555

การประชุมทางวิชาการ ระดับ
ภาคภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครครั้งที่ 24
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

32

2555

การแข่งทักษะพื้นฐาน “รักการ
อ่าน” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศ

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

33

2555

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
เอสโซ่ ปีการศึกษา 2555

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

วิทยาลัยเทคนิคตราด

34

2555

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“ประกวดสุนทรพจน์จีน” ระดับ
อาชีวศึกษากรุงเทพ

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ลาดับ

ชื่อรางวัล
การแข่งขัน “ทาบัญชีด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป”
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภูมิภาค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“โปรแกรมสาเร็จเพื่องานบัญชี”
ระดับปวช. ระดับภาค
หน่วยมาตรฐานดีเด่นเหรียญทอง
ประเภทสถานศึกษาระดับกลาง
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
“การเขียนแผนธุรกิจ”
ระดับภาค
การประชุมทางวิชาการ ระดับ
ภาคภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครครั้งที่ 24
โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

รางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง

แหล่งที่มา
ของรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท
คริสตอล ซอฟท์ จากัด
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ
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35

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
2555

36

2555

37

2555

38

2555

39

2556

40

2556

41

2556

42

2556

43

2556

ลาดับ

ชื่อรางวัล
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“ประกวดสุนทรพจน์” ระดับ
อาชีวศึกษากรุงเทพ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“มารยาทไทย” ระดับ
อาชีวศึกษากรุงเทพ
การประชุมทางวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2555
ระดับชาติ โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว(Animation)
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา จานวน 15 คน
การประชุมทางวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2555
ระดับชาติ โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว(Animation)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“โปรแกรมสาเร็จเพื่องานบัญชี”
ระดับภาค

รางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
เหรียญทอง

แหล่งที่มา
ของรางวัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวกรุงเทพ

รางวัล
เชิดชูเกียรติ

สานักงานคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับประเทศ

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
(เหรียญเงิน)
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“การจัดทาและเสนอขายรายการ
นาเที่ยว”
(เหรียญทองแดง)
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
รางวัลรอง
“การเขียนแผนธุรกิจ”
ชนะเลิศ
ระดับภาค
อันดับ 3
(เหรียญเงิน)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
รางวัลรอง
“The Marketing Challenge”
ชนะเลิศ
ระดับภาค
อันดับ 2
(เหรียญทอง)

วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
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44

2556

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“การบัญชีกับคอมพิวเตอร์”
ระดับภาค

45

2556

46

2556

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“การประกวด Animation”
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“การอ่านสุนทรพจน์ภาษาไทย”
ระดับภาค

47

2556

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

48

2556

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

49

2556

50

2556

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ “อุปกรณ์เลี้ยงปลาดุก
และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ “ยาหม่องสมุนไพรขอบ
ชะนางแดง”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ “สบู่วุ้นฝักขาว”

51

2556

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
(เหรียญทอง)
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
(เหรียญเงิน)
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 4
(เหรียญเงิน)
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
รางวัลชมเชย

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

รางวัลชมเชย

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง

(เหรียญทองแดง)

รางวัลชมเชย
(เหรียญทองแดง)

การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
ณ ศูนย์การค้า MBK Center
จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ณ ศูนย์การค้า MBK Center
จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
การประชุมองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค จ.ระยอง
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1.4 เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจาปีการศึกษา 255 6
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
1.4.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

1.4.2 ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4.3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
1.4.4 ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1.4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายความสาเร็จ
1. วิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งค้นคว้า
วิทยาการที่ทันสมัย
2. การจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร มีคุณภาพได้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. บุคลากรมีศักยภาพตรงตามสาขาวิชาชีพ
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์
1. ผลงานวิจัย และนวัตกรรม นาไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1. วิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสม
ตามความต้องการของชุมชน และสังคม
1. ระบบบริหารจัดการสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.5 เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 255
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้

6

ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน 1. ภายในห้องเรียน ห้องพักครู และภายในอาคารทุกชั้น
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ได้รับความปลอดภัยจากการป้องกันเพลิงไหม้
2. นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรภายในอาคารรู้วิธีการใช้
เครื่องดับเพลิง
3. มีทางหนีไฟ และเครื่องหมายภายในอาคารทุกชั้นของ
อาคาร
4. นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร รู้และเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
1.5.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
1. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกัน
เหตุทะเลาะวิวาท
2. นักเรียนนักศึกษาประพฤติตนตามระเบียบของ
วิทยาลัย
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ด้าน
1.5.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

เป้าหมายความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษามีการตรวจสารเสพติดทุกคนทุกปี
การศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ห่างไกลจากยาเสพติด และไม่เป็นภัยต่อสังคม
3. นักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด ทาให้มีสุขภาพ
ดีและมีความสุขในการเรียน

1.5.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่นการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร

1. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจและสามารถป้องกันและดูแล
ตนเองจนสาเร็จการศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษามีความประพฤติเรียบร้อยจนสาเร็จ
การศึกษา

1.5.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อมิ
ให้เกิดการมั่วสุม
2. นักเรียนนักศึกษาพ้นจากการมั่วสุม และไม่เป็นภัยต่อ
สังคม
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา

: พัฒนาการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้างผู้นาเทคโนโลยี ผลิตคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

: สถาบันแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตคนดี มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
ส่งเสริมด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
พัฒนาระบบการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ : สถาบันการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
2. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
3. ส่งเสริมด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
5. พัฒนาระบบการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. วิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการค้นคว้าวิทยาการที่ทันสมัย
2. การจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. บุคลากรมีศักยภาพตรงตามสาขาวิชาชีพ
4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
7. วิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนและสังคม

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้า | 23

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมายความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม
และคุณภาพตามมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาสามารถผลิต
นักเรียนนักศึกษาที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1. นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณภาพตาม
มาตรฐานสานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญในอาชีพระดับมือ
อาชีพ
3. ผู้เรียนมีทักษะทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนทางด้าน
อาชีวศึกษา
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ราชการ
3. การพัฒนาองค์กร

1. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสานัก
งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วย
กลไกการอาชีวศึกษา
3. สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

1. นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม
1. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี
จริยธรรม และคุณภาพตาม
คุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสานักงานคณะกรรม
สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
การการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาสามารถผลิต
2. เสริมสร้างความรู้ด้าน
นักเรียนนักศึกษาที่มีปริมาณ
เทคโนโลยี พัฒนาอาชีพสู่
เพียงพอตามนโยบายสานัก
ชุมชนและภาคธุรกิจ
งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ
สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานวิจยั

1. มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้
กับสถานศึกษา

1. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการอาชีวศึกษา
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ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
2.2.5 การบริการทางวิชาการ
1. นักเรียนนักศึกษามีความ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
เชี่ยวชาญในอาชีพระดับมือ
อาชีพ
2. ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและอาชีพ
3. นักเรียนนักศึกษาผู้รับบริการ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
1. นักเรียนนักศึกษามีความ
แหล่งการเรียนรู้
เชี่ยวชาญในอาชีพระดับมือ
อาชีพ
2. สถานศึกษาสามารถผลิต
นักเรียนนักศึกษาที่มีปริมาณ
เพียงพอตามนโยบายสานัก
งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3. นักเรียนนักศึกษาผู้รับบริการ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร 1. ครู และบุคลากรสามารถ
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาผู้รับบริการ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2.2.8 การสร้างเครือข่ายความ
1. นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
จริยธรรม และคุณภาพตาม
มาตรฐานสานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญในอาชีพระดับมือ
อาชีพ
3. ผู้เรียนมีทักษะทางธุรกิจ
4. สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
กรอบปฏิรูปราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยี พัฒนาอาชีพสู่
ชุมชน และภาคธุรกิจ
2. คุณภาพการให้บริการ

1. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
2. การพัฒนาองค์กร พัฒนา
ทรัพยากรแหล่งการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
1. เพิ่มปริมาณเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา
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2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียนครู
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการป้องกันและควบคุม
1. ภายในห้องเรียน ห้องพักครู
1. ติดตั้งระบบดับเพลิงท่อส่งน้า
และภายในอาคารทุกชั้นได้รับ
ทุกอาคาร
ความปลอดภัยจากการป้องกัน 2. ติดตั้งเครื่องดับเพลิง และ
เพลิงไหม้
ตรวจคุณภาพการใช้งาน
2. นักเรียน นักศึกษา ครู
ตลอดทั้งปี
บุคลากรภายในอาคารรู้วิธี
3. มีการอบรมนักเรียน ครู และ
การใช้เครื่องดับเพลิง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
3. มีทางหนีไฟ และเครื่องหมาย
เรื่องความปลอดภัยของ
ภายในอาคารทุกชั้นของ
อัคคีภัยในอาคารสูง
อาคาร
4. นักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรรู้และเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน
อาคารสูง

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท

1. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือทุก 1. มีระเบียบว่าด้วยการตัด
ภาคส่วนในการป้องกันเหตุ
คะแนนความประพฤติและ
ทะเลาะวิวาท
ลงโทษของวิทยาลัยข้อที่
2. นักเรียน นักศึกษาประพฤติตน
10.6, 11.1, 11.2, 11.3
ตามระเบียบของวิทยาลัย และ และข้อ 12.4
สาเร็จการศึกษา

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการ
1. ตรวจหาสารเสพติด โดยมี
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
โครงการตรวจทุกภาคเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติดและไม่
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เป็นภัยต่อสังคม
และติดตามนักเรียนนักศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความ
กลุ่มเสี่ยง
ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด 2. มีระเบียบว่าด้วยการตัด
ทาให้สุขภาพดีมีความสุขใน
คะแนนความประพฤติและ
การเรียน
ลงโทษ ข้อ 9.1, 9.3, และ
ข้อ 10.1
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ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
1. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจและ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สามารถป้องกันและดูแล
ตนเองจนสาเร็จ
2. นักเรียนนักศึกษามีความ
ประพฤติเรียบร้อยจนสาเร็จ
การศึกษา
2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม

มาตรการป้องกันและควบคุม
1. อบรมให้ความรู้และสอดแทรกความรู้ในชั่วโมงเรียน
2. มีระเบียบว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤติ
ข้อที่ 10.7
3. มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา

1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการ
1. จัดครูผู้ปกครองออกตรวจทั้ง
ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้
ภายในวิทยาลัยและภายนอก
เกิดการมั่วสุม
วิทยาลัยตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
2. นักเรียนนักศึกษาพ้นจากการ 2. มีระเบียบว่าด้วยการตัด
มั่วสุม และไม่เป็นภัยต่อสังคม
คะแนนความประพฤติและ
ลงโทษข้อ 9.2, 9.3, 10.1,
10.2, 12.6 และข้อ 13.2

2.4 ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม โครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้ (ภาคผนวก ก. แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)
2.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1) วิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

2) วิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศยังมีน้อย

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
1) วิทยาลัยควรจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆให้มากขึ้นอีก รวมทั้งจัดทา
แผนการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ
2) วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ
ทางการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
3) วิทยาลัยยังขาดการสนับสนุนส่งเสริม และระดม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ในการเร่งพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานวิชาชีพของครู
และนักเรียน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
3) วิทยาลัยควรแสวงหาแนวทางเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม และระดมความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ใน
การเร่งพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานวิชาชีพของครูและนักเรียน

4) วิทยาลัยยังขาดระบบการกากับติดตาม การ
4) วิทยาลัยควรจัดระบบการกากับติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
การประเมินผล รวมทั้งกาหนดเป้าหมายอย่าง
โครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ชัดเจนในโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
ต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA
คุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ
PDCA
5) ผลการสอบ V-NET ของนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยอยู่ในระดับต่า แสดงถึงการไม่ให้
ความสาคัญต่อการสอบ หรืออาจเนื่องมาจาก
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

5) วิทยาลัยควรให้ความสาคัญต่อการสอบ
V-NET โดยทาความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ให้เห็น
ความสาคัญของการทดสอบ V-NET ให้มาก
ขึ้น เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้สาคัญต่อคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อจะนาผลมา0
พัฒนาปรับปรุง

6) ครู และบุคลากรของวิทยาลัย ยังมีความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงน้อย ทาให้เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

6) วิทยาลัยควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
บุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

7) การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของวิทยาลัยควร 7) วิทยาลัยควรนาข้อเสนอแนะในทุกตัวบ่งชี้มา
มาจากข้อเสนอแนะแต่ละตัวบ่งชี้มาพิจารณาในการ
พิจารณาในการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
จัดทาแผน
เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในทุก
ประเด็น
8) วิทยาลัยขาดความร่วมมือกับสถานประกอบการ
8) วิทยาลัยควรขยายขอบเขต ความร่วมมือกับ
สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบการ สถานศึกษา และองค์กร
ของบุคลากร และผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
ประชาคมอาเซียน
ผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งที่ 2
1) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์
1) วิทยาลัยฯ ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหา จานวน
ทางการเรียนในอัตราสูงขึ้น โดยเฉพาะในระดับ
ผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ปวช. ชั้นปีที่ 1
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1โดยวิธีการวิจัย และนา
ผลการวิจัยมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ
2) ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ
2) วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ให้ผู้เรียนได้ฝึกอย่างเหมาะสม เพียงพอ
อุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกอย่างเหมาะสมเพียงพอ
3) ควรเพิ่มพูนผู้สอนประจา และครูวิชาชีพในสาขา
ที่มีผู้เรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีสัดส่วนครู ต่อ ผู้เรียน
ที่เหมาะสม

3) วิทยาลัย ฯ ควรจัดทาแผนอัตรากาลังของ
ครูผู้สอนประจา และครูวิชาชีพในสาขาที่มี
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น

4) การจัดบริการตรวจสารเสพติดและตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้เรียน มีจานวนร้อยละของผู้เข้ารับการ
ตรวจลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพ
ติดเพิ่มเติม สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

4) วิทยาลัยฯ มีแนวทางการตรวจสารเสพติดและ
ตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาอย่างทั่วถึง
รวมถึงควรจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในเรื่องการคัดกรองสารเสพติด การส่งเสริมด้าน
พลานามัย อย่างต่อเนื่อง

5) วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมการบริการด้านวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพให้เพิ่มมากขึ้น

5) วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมการบริการด้านวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพ เพิ่มเติม หรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก หรือองค์การต่าง ๆ

6) ควรส่งแสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาผลงานที่เป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ให้
ครอบคลุมกระบวนการวิจัย และนาไปใช้
ประโยชน์ด้านพัฒนาการศึกษาและชุมชน

6) วิทยาลัยฯ ควรระดมความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือสถานประกอบการ ในการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ
วิชาชีพ

7) ควรจัดระบบการกากับติดตาม ประเมินผล เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ
PDCA

7) วิทยาลัยฯ ควรมีแผนกากับติดตาม ประเมินผล
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1) วิทยาลัยฯควรลดปัญหาการออกกลางคันของ
1) ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหา การออกกลางคันของ
นักเรียนให้น้อยลงเพราะจะมีผลต่อร้อยละของ
นักเรียนระดับปวช. โดยวิธีการวิจัย และนาผล
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับนักเรียน
การวิจัยมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ
แรกเข้า
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2) วิทยาลัยฯ ผลคะแนนการสอบ V-Net ของ
นักเรียนระดับปวช.3 ของวิทยาลัยฯ อยู่ใน
ระดับต่า

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2) วิทยาลัยฯ ควรมีโครงการติวเตอร์เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบ V-Net เพื่อส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ

3) วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม 3) วิทยาลัยฯ ควรมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนดาเนินการจัดประกวด
ให้ครู และผู้เรียน ดาเนินการจัดประกวด โดยมี
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
งบประมาณและมีรางวัลในการประกวด
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4) วิทยาลัยฯ ควรนาผลงานทั้งหมดของครู และ
ผู้เรียนไปใช้ประโยชน์และประกวดทั้งระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

4) วิทยาลัยฯ มีการตกลงความร่มมือทางวิชาการ
ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
เพื่อนาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์

5) ในตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยฯ ยังไม่ดาเนินการพัฒนา
วิทยาลัยฯควรดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีให้สอดคล้อง

5) วิทยาลัยฯ ควรนาตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้ดาเนินการมา
ดาเนินการจัดทาตามแผนปฏิบัติการประจาปีโดย
นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3(สมศ.)
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งที่ 2
และผลการประเมินภายในสถานศึกษา
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป × 100
(จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด - จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มาก
ที่สุดดังนี้
1. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดผลประเมินผล
2. มีการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
3. ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
4. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
5. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
6. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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7. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน
นักศึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
8. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบนิเทศติดตามการสอนของครู
9. มีการให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านการปลูกจิตสานักและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ผลสัมฤทธิ์
ประเภท/สาขางาน
ระดับ ปวช.
พณิชยการ
การบัญชี
การขาย
เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ธุรกิจค้าปลีก
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการท่องเที่ยว

ธุกิจค้าปลีก
รวมระดับ ปวส.
คงเหลือรวมทั้งสิ้น

ปวช.1
แรก
เข้า
313
45
25

ปวช.2

ออก คงเหลือ
กลางคัน

56
7
13

257
38
12

แรก
เข้า
46
74
25
59
31
39

383

76

307

35
52
19
25
35
29
46
241

ปวส.1
7
4
1
3
5
1
21

28
48
18
25
32
24
45
220

ปวช.3

ออก คงเหลือ
กลางคัน

4
8
4
7
3

42
66
21
59
24
36

แรก
เข้า
62
54
31
62
10

274

26

248

37
21
34
15
30
137

ปวส.2
1
36
21
1
33
15
4
26
6
131
1,113

ออก คงเหลือ
กลางคัน

คงเหลือ
รวม

6
4
2
-

56
54
27
60
10

257
98
120
48
119
62
58

219

12

207

762

-

-

-

64
69
18
58
47
24
71
351

ผลการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีจานวน 913 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 1,113 คน คิดเป็นร้อยละ 82.03 ของผู้เรียน
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3
. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ กาหนดโครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา 2552-2556 เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2556 ได้จัดทาการสร้างเครื่องมือในการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผู้เรียนที่เข้ารับการ
ฝึกงาน โดยมีครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้นิเทศจานวน 60 คน และมีนักเรียน นักศึกษา จานวน 331 คน
เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และทาการประเมินตามโครงการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน บุคคลในชุมชน
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ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.78
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนมีการปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (5) คิดเป็นร้อยละ 95.52 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎี 20
% ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 80
% ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100
% ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ระดับ ปวส.
ประเมินทฤษฎี 40
% ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 60
% ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100
% ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ × 100
จานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน และมีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดทาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมโดยใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2553 โดยนาเข้า
กระบวนการพิจารณาจาก คณะกรรมการประเมินมาตราฐานวิชาชีพเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
เครื่องมือประเมินมาตราฐานวิชาชีพ ก่อนเข้าทดสอบ โดยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชามอบหมายให้ครูประจา
แผนกวิชาปฏิบัติการสอนโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ทุกรายวิชาทาหน้าที่ถ่ายทอดและทบทวนความรู้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา
ผลการประเมิน ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปีการศึกษา 255 6
- ระดับ ปวช. 3
คิดเป็นร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ได้ 97.10
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ค่าคะแนน
5
- ระดับ ปวส. 2
คิดเป็นร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ได้ 95.41
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ค่าคะแนน
5
รวมระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 คิดเป็นร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ได้ 96.44
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ค่าคะแนน
5
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
........ แบบสรุปรายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
1 ปวช. 3
2 ปวส. 2
รวม ปวช.-ปวส.

ที่

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ
207
131
338

จานวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์
201
125
326

ร้อยละ
97.10
95.41
96.44

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ พบว่า มีนักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับ
ปวช. และระดับ ปวส. จานวน 338 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ
96.44 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป × 100
จานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเข้าทดสอบ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55-64.99
ร้อยละ 45-54.99
ร้อยละ 35-44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน และมีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดทาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ โดยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาร่วม
ประชุมวางแผน จัดทาตารางติว ครูติวเตอร์ทาหน้าที่ถ่ายทอดและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
1 ปวช. 3
2 ปวส. 2
รวม ปวช.-ปวส.

ที่

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ
183
124
307

จานวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์
106
76
182

V-NET)

ร้อยละ
57.92
61.29
59.28
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ระดับชั้น

แผนกวิชา

สมรรถนะที่ 1
คะแนนเต็ม 100
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
38.10
ผ่าน/
คน

ปวช.3

สมรรถนะที่ 2
คะแนนเต็ม 300
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
43.27

ไม่ผ่าน/ ผ่าน/
คน
คน

รวมทุกสมรรถนะ
คะแนนเต็ม 400
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
40.68

ไม่ผ่าน/
คน

ผ่าน/
คน

ไม่ผ่าน/
คน

คิดเป็นร้อยละ
ผู้ผ่านเกณฑ์
ระดับปวช.3

การบัญชี

45

9

49

5

52

2

96.30

การขาย

22

18

19

21

19

21

47.50

คอมพิวเตอร์ธูรกิจ

28

27

25

30

25

30

45.45

การเลขานุการ

13

11

6

18

8

16

33.33

ทวิภาคี

3

7

3

7

2

8

20.00

นักเรียนรหัสเก่า

-

-

-

-

-

-

-

111

72

102

81

106

77

57.92

รวม

วิทยาลัยฯ มีนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบในระดับปวช.3
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
ทั้งหมด 183 คน ผ่านเกณฑ์ทดสอบจานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 57.92 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ × 100
จานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเข้าทดสอบ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55-64.99
ร้อยละ 45-54.99
ร้อยละ 35-44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) โดยได้คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. โครงการภาษาอังกฤษยามเช้าหน้าเสาธง
2. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญการด้านภาษาต่างประเทศ
3. โครงการเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน (English Camp)
4. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจานวน 96 คน จากผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบทั้งหมด 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.63 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 3
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ผลสัมฤทธิ์
(เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ไม่ได้ดาเนินการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.6)
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.6 คะแนนที่ได้ เท่ากับ ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น × 100
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปวช. และ ปวส. ดังนี้
1. มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและระบบการวัดผลประเมินผลและ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
2. ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
3. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบงาน/ใบความรู้
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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4. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริงและมีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
5. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน
นักศึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงมีการติดตามการขาดเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
6. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบนิเทศติดตามการสอนของครู
7. มีการให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านการปลูกจิตสานักและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า พบว่า มีนักเรียน นักศึกษา แรกเข้าของรุ่น จานวน 338 คน มีนักเรียน นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรจานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 75.74 เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผู้สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
× 100
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้า | 32

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ มีการกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ปี 2553 – 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตนักเรียน
นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 ได้แก่ โครงการ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
การดาเนินการโครงงานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน ได้ให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2555 ระดับปวช. จานวน 274 คน ระดับปวส. จานวน 195 คน ตอบแบบสอบถามการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 หลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 เดือน ซึ่งงานแนะแนวเก็บข้อมูลได้ 80 %
หลังจากนั้น 4 เดือน งานแนะแนวได้ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ 100%
ผลสัมฤทธิ์
ผลการติดตามของวิทยาลัยฯ พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี ในระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 คิดเป็นร้อยละ 96.57 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.8 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อเปรียบ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3
. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเปรียบ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อเปรียบ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเปรียบ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตนักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
การดาเนินการโดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้ทาหนังสือออกเพื่อส่งแบบประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน/ศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา ไปยังสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ผู้สาเร็จการศึกษาได้ให้ข้อมูล
ไว้ โดยส่งแบบประเมินไปให้สถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน ระดับ ปวช. จานวน 22 แห่ง
ระดับ ปวส. จานวน 78 แห่ง และส่งแบบประเมินไปให้สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
จานวน 22 แห่ง ระดับ ปวส. จานวน 14 แห่ง ซึ่งงานแนะแนวฯ ได้รับแบบประเมินจากสถานประกอบการ
ระดับ ปวช. จานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.82 ระดับ ปวส. จานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.59 และได้รับ
แบบประเมินจากสถานศึกษา ระดับ ปวช. จานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 ระดับ ปวส. จานวน 6 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 42.86
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ พบว่าผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบ่งชี้ที่ 1.9 เมื่อเทียบกับ เกณฑ์การประเมินมี
การปฏิบัติตามประเด็นที่ (1)และมีผลตาม (5) มีผลการประเมินโครงการคิดเป็นร้อยละ 84.40 ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.9 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย - ดี 70-79.99
สะสม 2.00 ขึ้นไป
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
กว่า 50
1.2 ระดับความพึงพอใจของ - ดีมาก 80 ขึ้นไป
สถานประกอบการ
- ดี 70-79.99
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
- พอใช้ 60-69.99
คุณภาพของผู้เรียน
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
กว่า 50
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน - ดีมาก 80 ขึ้นไป
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน - ดี 70-79.99
วิชาชีพ
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
กว่า 50
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ - ดี 55-64.99
ทางการ ศึกษาระดับชาติด้าน - พอใช้ 45-54.99
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ - ต้องปรับปรุง 35-44.99
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น - ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
ไป
กว่า 35
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ - ดี 55-64.99
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน - พอใช้ 45-54.99
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ - ต้องปรับปรุง 35-44.99
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น - ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กว่า 35
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน - ดีมาก 80 ขึ้นไป
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน - ดี 70-79.99
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
- พอใช้ 60-69.99
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
คณะกรรมการประกัน
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
คุณภาพภายในการ
กว่า 50
อาชีวศึกษารับรอง

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 82.03

ผลการประเมิน
5 คะแนน

ร้อยละ 95.52

5 คะแนน

ร้อยละ 96.44

5 คะแนน

ร้อยละ 57.92

4 คะแนน

ร้อยละ 53.63

3 คะแนน

- ไม่ดาเนินการ -

- ไม่ดาเนินการ -
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 75.74

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
กว่า 50
1.8ร้อยละของผู้สาเร็จ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 96.57
การศึกษาที่ได้งานทา หรือ
- ดี 70-79.99
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
- พอใช้ 60-69.99
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน น้อย
กว่า 50
1.9 ระดับความพึงพอใจของ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
สถานประกอบการ
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา - พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อ
- ต้องปรับปรุง
คุณภาพของผู้สาเร็จ
ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
การศึกษา
- ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลการประเมิน
4 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

4.50 คะแนน

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่นของมาตรฐานที่ 1 ได้แก่
1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทาหรือ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่ อภายใน1 ปี ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก
3. สถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 ได้แก่
1. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพ
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทาโครงการสัมมนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3. ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานสมรรถนะ
4. นาแผนการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน จานวน 9 สาขาวิชามีการปฏิบัติตามประเด็น..(1)..(2)..
(3)..(4)..และ..(5).. ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2
. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50-59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
3
. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60-69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70-79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้รับนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ เช่น การเน้น
สมรรถนะและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการจัดการเรียนรู้ การเผยแพร่และกากับนโยบายให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติ
ในระดับสถานศึกษา เช่น มีการมอบหมายภาระหน้าที่การสอนของครูในวิทยาลัยฯ ชัดเจนทุกปีการศึกษา การ
กาหนดบุคลากรในการกากับและติดตามผล ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าพัฒนา
หลักสูตร กาหนดปฏิทินรการรายงานผล และกาหนดรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดรูปแบบของแผนการ
เรียนรู้ และการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี
2. กาหนดให้จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกรายวิชา โดยให้สอดคล้องกับ
ลักษณะวิชา สภาพแวดล้อมและคุณลักษณะของผู้เรียน
3.
กาหนดให้การเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทุกรายวิชา
4. กาหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา จานวน 9 สาขาวิชา มีการปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (5) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลังการ
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ดาเนินการ ดังนี้
1. มีคาสั่งนิเทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. มีการประเมินความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการสอนโดยนักเรียน
3. มีโครงการประกวดสื่อเพื่อการเรียนรู้
4. มีการบันทึกหลังการสอน
5. มีการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อซึ่งมีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯดาเนินการกาหนดโนโยบาบด้านการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจนมอบหมายให้ครูทุกคน
กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม นาผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาสอน
นอกจากนั้นยังส่งเริมและพัฒนาให้ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผลมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาระเบียบกฏเกณฑ์ตามนโบบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างสม่าเสมอ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามีการปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
2
. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
3
. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้มีการกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2552 –2556 ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ครู บุคลากรฝ่ายสนับสนุน จานวน 60 คน คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน
และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานซึ่งมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อ
ปฏิบัติในการฝึกงานตามคู่มือการฝึกงาน ในปีการศึกษา 2556 มีผู้เรียนที่ฝึกงาน จานวน 331 คน และขณะที่
ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน ทางสถานศึกษามีคาสั่งให้ครูนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการ
หน่วยงาน พร้อมทั้งวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. วิทยาลัยฯ มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
2. วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
3. วิทยาลัยฯ มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. วิทยาลัยฯ มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. วิทยาลัยฯ มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติตามประเด็น
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี







4 ข้อ ซึ่งผลการ

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ผลการ
ประเมิน
5 คะแนน

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา

- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (5) = 5 คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (4) = 4 คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (3) = 3 คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (2) = 2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (1) = 1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมีผลตาม (5)

5 คะแนน

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล - ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ผลการ
ประเมิน
5 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 4 ข้อ

4 คะแนน

4.8 คะแนน

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่นของมาตรฐานที่ 2 ได้แก่
- วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา
และให้นาผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 ได้แก่
- วิทยาลัยฯ จะต้องดาเนินการให้ทุกแผนกวิชามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. วิทยาลัยฯ มีดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
6. ดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
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ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น การพิจารณาผลการเรียน การร่วมพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการทางานของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การพิจาณาและพัฒนาสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
3. สรุปการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ที่ได้รับการสรรหาอย่างถูกต้อง
2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. การประเมินความพึงพอใจ ของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
5. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา







ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้า | 46

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
5. สรุปผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยณิชยการอินทราชัยมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและจัดทา
รายงานแผนปฏิบัติการประจาปี
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ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา



1. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. การดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. การจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี






ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามประเด็น
...(1)...(2)...(3)...(4)...และ...(5)...ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนโครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา ประกอบไปด้วยอัตลัก เอกลักษณ์
ปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
โดยมีการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนโครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ








วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีการกาหนดอัตลักษณ์ “ทักษะดี มีคุณธรรม” โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มีการดาเนินการตามโครงการ
และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีการปฏิบัติตามประเด็น...(1)...
(2)...(3)...(4)...และ...(5)...ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2
. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3
. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51–5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดโครงการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2. จัดประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. จัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. นาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
– บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. มีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นการพิจารณา
ผล (มี/ไม่ม)ี
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มี
2. วิทยาลัยฯ มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
มี
ละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
มี
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยครู
มี
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.62
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51–5.00
ผลประเมินการบริหาร และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.60
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2
. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3
. สถานศึกษามีดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51–5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตามคาสั่งประจาปีของวิทยาลัย
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานครบ 9 ประเภท
3. มีระบบสารองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบโดยติดตั้งเครื่อง Server ที่มีระบบพิสูจน์ตัวตนในการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ที่มีความปลอดภัยสูง และมีการจัดหาช่องทางสัญญาณอินเทอร์เน็ต จานวน
2 ช่องทาง เพื่อป้องกันการขาดหายของสัญญาณ
4. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัยทั้ง
รูปแบบและข่าวสารต่างๆ
5. มีการจัดทาสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต อย่างสม่าเสมอ และเป็นปัจจุบัน
6. มีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา ทั้งระบบงานสารบรรณ ระบบงานบุคลากร และระบบงาน
นักเรียน นักศึกษา
7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
8. จัดทาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับวิทยาลัย
ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. สถานศึกษามีการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัย โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ย 3.51–5.00 (ค่าเฉลี่ย 3.99)

ผล (มี/ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีการ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนและผู้ปกครอง
2
. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
3
. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
1. มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อสรุปและจัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านความปลอดภัย
1.2 ด้านการทะเลาะวิวาท
1.3 ด้านสิ่งเสพติด
1.4 ด้านสังคม
1.5 ด้านการพนันและการมั่วสุม
2. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ดาเนินการจัดทาแผนและโครงการในป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
2.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2556
2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 2,3 และ ปวส. 2 เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน ปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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2.3 อบรมการสร้างระบบเครือข่าย แกนนานักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาออกกลางคัน
ประจาปีการศึกษา 2556
2.4 ประชุมเครือข่ายชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจ พ่อค้า ประชาชน และองค์กรต่างๆ
2.5 โครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทักษะการให้คาปรึกษาสาหรับครูที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาออก
กลางคัน
2.6 ปรับพฤติกรรมเพื่อลดการออกกลางคันและการพ้นสภาพของนักเรียน ปวช. ปี่ที่ 1
2.7 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
2.8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
2.9 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์
2.10 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดวัยใสใฝ่คุณธรรมนาพ้นภัยยาเสพติด
2.11 โครงการส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
2.12 โครงการอินทราชัยฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
2.13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
2.14 โครงการอินทราชัยหัวใจสีขาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด
ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. การวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้าน
การพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2. การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. การนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน








ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีการปฏิบัติตามประเด็น ...(1)...(2)...(3)...(4)...
และ...(5)...ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.6 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2
. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3
. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
1. มีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม
3. จัดชั่วโมงโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2556
4. จัดหาทุนการศึกษาและมอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี
5. ครูที่ปรึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หาทางแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
6. ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนหรือกลุ่มเสี่ยง
7. มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี
ผลสัมฤทธิ์
1. แบบบันทึกการให้คาปรึกษา แนะนา อบรม นักเรียน นักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูม ของครูที่ปรึกษา
2. เอกสารการเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการมอบทุนการศึกษา
4. เอกสารการดาเนินงานของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
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ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
2. การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10
5. ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ







ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งมีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.7 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2
. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3
. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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วิธีการดาเนินการ
1. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สถานศึกษา ตลอด
การใช้อาคาร สถานที่ ฯลฯ
2. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4. การประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51–5.00
5. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ









ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งมีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.8 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
2
. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3
. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51
–5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
โดยจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ให้แต่ละสาขางาน เพื่อใช้เป็นค่า
วัสดุฝึกของการเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยพิจารณาจากความจาเป็น ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 (ค่าเฉลี่ย 4.04)
5. สถานศึกษาการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีแผนงาน/โครงการในการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับเป็นค่าวัสดุฝึก
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556 อย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.9 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการ/วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนพัฒนาการศึกษา
3. โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมตรวจสุขภาพครู
4. มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 83.33
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู
และบุคลากรทางการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 13.54
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 96.18
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 15.63
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.10 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของงบดาเนินการ
2
. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
3
. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาชีพวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ความพยายาม
1. มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556
2. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวดจัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
3. จัดสรรเงินงบประมาณดาเนินงานสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. จัดสรรเงินงบประมาณให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
5. จัดสรรเงินงบประมาณในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ผลสัมฤทธิ์
งบดาเนินการประจาปีการศึกษา 2556 (10,714,809 บาท)
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของงบดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 10.06
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2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาชีพวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 5.10
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 5.09
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ (คิดเป็นร้อยละ 11.97)
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
2. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาชีพ
วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ (คิดเป็นร้อยละ 5.09)
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของงบดาเนินการ (คิดเป็นร้อยละ 11.97)

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งมีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.11คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
2
. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
3
. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัย ฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา ประกอบไปด้วย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
โดยมีการจัดทาแผนงาน โครงการ พัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณาที่ 1 วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโครงการร่วมกันประเทศจีน ภูฏาน และโครงการจัดหาครูต่างประเทศ
มาร่วมพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 2 แผนกวิชาชีพแต่ละงานได้จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดส่วน
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2556

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และ

หลักสูตร / ประเภทวิชา
ปวช.
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

รวม 2 ประเภทวิชา

ปวส.
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร
รวม 2 ประเภทวิชา

การบัญชี
การขาย
เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ธุรกิจค้าปลีก
การจัดการท่องเที่ยว
7 สาขาวิชา

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

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โลจิสติกส์
ธุรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 สาขาวิชา

วิทยาลัยได้จัดการให้ทุกสาขาวิชาดาเนินการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 วิทยาลัยฯ มีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ปรากฏว่ามีจานวนสถานประกอบการ 12 สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการศึกษากับวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการที่เป็นสถานฝึกประสบการณ์จริงให้กับ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 114 สถานประกอบการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 วิทยาลัย ฯ มีการระดมทุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา โดยงานแนะ
แนวการศึกษา ได้จัดหาผู้ประสงค์บริจาคทุน วัดวาอาราม จานวน 26 แห่ง รวมทั้งหมด 85 ทุน
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 วิทยาลัย ฯ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ สาขาวิชาทุกสาขาวิชาได้มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมพัฒนาผู้เรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้งได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการจานวน 114 สถานประกอบการ มีการ
ระดมเงินทุนในรูปทุนการศึกษาเพื่อการสนับสนุนจานวน 26 แห่ง รวมทั้งหมด 85 ทุน และมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง
การปฎิบัติ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
สถานศึกษาที่มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า
5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
มี
ไม่มี


















ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.12 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน

3.1ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5 คะแนน

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
(4) และ (5) = 5 คะแนน ดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
และ(4) = 4 คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
(3) = 3 คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ(2)
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

5 คะแนน

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา - ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ตามอัตลักษณ์
(4) และ (5) = 5 คะแนน ดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
และ(4) = 4 คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
(3) = 3 คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ(2)
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

5 คะแนน

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้า | 66
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3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
(4) และ (5) = ๕ คะแนน ดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
และ(4) = 4 คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (5) และ
(3) = ๓ คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ(2)
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
ผู้เรียน
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

5 คะแนน

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

5 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

5 คะแนน
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3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ

3.9 ระดับคุณภาพในการในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ

เกณฑ์การตัดสิน
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

5 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 4 ข้อ

4 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 4 ข้อ

4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร - ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน คะแนนดีมาก
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

4.83 คะแนน

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่นของมาตรฐานที่ 3 ได้แก่
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนในการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู-บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนเครือข่ายชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจ และองค์การ
ต่างๆ
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาดาเนินการให้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มโดยจัดให้มีชั่วโมง
โฮมรูมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา
4. สถานศึกษาดาเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 ได้แก่
1. สถานศึกษาต้องดาเนินการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
2. สถานศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครู
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ จัดทาโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ
และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียนทางวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
โดยมีการกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2552-2556 ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2556 ที่ประกอบด้วย
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้าเพื่อชุมชน
2. โครงการ Fix It Center
3. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์
1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2
. ดาเนินการให้ทุกสาขางาน จานวน 20 กิจกรรม
3
. ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ร้อยละ 76.53
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4. ดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ร้อยละ
89.71
5. โครงการสารวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อผู้ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน ผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 4.49
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรม ต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
20 กิจกรรม
ร้อยละ 76.53
ร้อยละ 89.71
ค่าเฉลี่ย 4.49

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ - ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
บริการวิชาการและวิชาชีพ
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

5 คะแนน

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่นของมาตรฐานที่ 4 ได้แก่
- วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 ได้แก่
- วิทยาลัยฯ จะต้องดาเนินการให้ ครู และบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ /
กิจกรรมการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน :1 ชิ้น
และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน:1 ชิ้น
3
. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีการดาเนินการดังนี้
1. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น
และระดับ ปวส. 2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. วิทยาลัยฯ ได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. วิทยาลัย ฯได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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5. วิทยาลัย ฯ ดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
ผลสัมฤทธิ์
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน:1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2
จานวน 2 คน:1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
มี

มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
งานวิจัยครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1. มีเป้าประสงค์
2. มีการะบุปัญหา
3. มีวิธีการดาเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3
. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีการ ส่งเสริมสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้สร้าง
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพตามศักยภาพอย่างเหมาะสม ดังนี้
1. ครูทุกคนจัดทางานวิจัย /พัฒนานวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
2. ให้ครูจัดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
3. ให้ครูใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมจัดการเรียนรู้
เฉพาะทางให้สอดคล้องกับสภาพบริบท นักเรียน นักศึกษาใช้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
4. ให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการดาเนินการโครงการวิชาชีพและการจัดทาแผนธุรกิจ
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ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100
2. วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติคิดเป็น
ร้อยละ 5.56
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ครู ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ คะแนนดีมาก
งานวิจัยของครู
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 4 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

4 คะแนน

4.5 คะแนน

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่นของมาตรฐานที่ 5 ได้แก่
- วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 ได้แก่
1. วิทยาลัยฯ ควรนาผลงานทั้งหมดของครู และผู้เรียนไปใช้ประโยชน์และประกวดทั้งระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มช่องทางให้หลากหลายในการนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครู และ
ผู้เรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา (5 ธันวาคม 2556) วันพ่อแห่งชาติ
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2. โครงการวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
3. โครงการแห่เทียนจานาพรรษา
4. โครงการวันไหว้ครู
5. โครงการวิสาขบูชาโลก
ผลสัมฤทธิ์
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี

มี

มี

มี

มี
(ค่าเฉลี่ย 4.51)

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ กิจกรรม
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้
1. โครงการรวมพลังคนพันธ์ R ปลูกป่าชายเลน
2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
3. โครงการขยะหอมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดาริ
5. โครงการ 108 อาชีพ การทากรอปรูปไม้ไอติม
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ผลสัมฤทธิ์
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี
มี
(ค่าเฉลี่ย 4.24)

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม ประเด็น5ข้อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
2
. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3
. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 2556
2. โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด
3. โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
4. โครงการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. โครงการเดิน วิ่งการกุศลอินทราชัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 3
ผลสัมฤทธิ์
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนา
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.3 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2
. สถานศึกษามีแผน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3
. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีการให้ความรู้ และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู
บุคลากรทุกฝ่าย ในวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาโดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาภาวะผู้นาตามธรรมชาติ
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
3. โครงการธนาคารโรงเรียน
4. โครงการกระดาษพารวย
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ผลสัมฤทธิ์
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. สถานศึกษามีแผน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.4 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5 คะแนน

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ

5 คะแนน

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ

5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5
คะแนนดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4
คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3
คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2
คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

5 คะแนน

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่นของมาตรฐานที่ 6 ได้แก่
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดทาโครงการเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และ ผู้เรียนทุก
คน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และ ผู้เรียนทุก
คน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความรู้แก่
ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน ได้นาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 ได้แก่
-ไม่ม-ี
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2
. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3
. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินการ
1. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การดาเนินงานและรายงานผลตามแผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน
4. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน
5. จัดทาแผนกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
6. จัดทารายงานการประเมินประกันคุณภาพภายในประจาปี
7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
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ผลสัมฤทธิ์
รายการปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผน
พัฒนาการจัดจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการปฏิบัติ (มี/ไม่ม)ี
มี

มี
มี
มี
มี

ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการปฏิบัติตามประเด็น ...(1)... (2)...
(3)... (4)... และ...(5)... ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ประเด็นการพิจารณา
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้
ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24-33 ตัวบ่งชี้
18-23 ตัวบ่งชี้
12-17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

วิธีการดาเนินงาน
1. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้ความสาคัญระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์
จากตารางพบว่า การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน (ดีมาก) เท่ากับ 26 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา(1) (2) (3)
(4) และ (5)

- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
(4) และ (5) = 5 คะแนน ดีมาก
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
และ(4) = 4 คะแนน ดี
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
(3) = 3 คะแนน พอใช้
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ(2)
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) = 1
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- 30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใด จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
การตัดสินตาม
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน = 5 คะแนน
เกณฑ์ดี 24-33
ดีมาก
ตัวบ่งชี้
- 24-33 ตัวบ่งชี้ = 4 คะแนน ดี
- 18-23 ตัวบ่งชี้ = 3 คะแนน
พอใช้
- 12-17 ตัวบ่งชี้ = 2 คะแนน ต้อง
ปรับปรุง
- ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ = 1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

ผลการประเมิน
5 คะแนน

4 คะแนน

4.50 คะแนน

จุดเด่นของมาตรฐานที่ 7 ได้แก่
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
2. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ความรู้ และมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 ได้แก่
1. วิทยาลัยฯ ควรดาเนินการสร้างตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 และ 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 และ 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และ 1.7
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
และ 3.11
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี 4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ
กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนการสอน
2) โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษา
4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5) โครงการจัดทาระบบบริหารสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา
6) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ
7)
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกสถานศึกษาบรรยายพิเศษ
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4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3) โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4) โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ โดยเจ้าของภาษา
5) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6) โครงการสัมมนาวิชาชีพ
7) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2)
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3) โครงการกากับและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
4) โครงการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ
5) โครงการเทียบโอนประสบการณ์ผู้ทางานในสถานประกอบการ
6) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1) โครงการอบรมทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรในสถานศึกษา
2) โครงการอบรมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แก่ผู้เรียน
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แก่ครู
5) โครงการจัดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
6) โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวิจัย และนวัตกรรม
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1) โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการอาชีวศึกษาแก่บุคคลภายนอก
2) โครงการ 108 อาชีพ
3) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
4) โครงการส่งเสริมบุคลากรเป็นวิทยากรแก่ชุมชน
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรสาหรับสถานประกอบการ
4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ
2) โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) โครงการจัดหา เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ความรู้
แก่นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา
2) โครงการอบรมและพัฒนา
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3) โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะทางในสถานประกอบการแก่ครูโครงการฝึก
วิชาชีพในสถานประกอบการ
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
2) โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
3) โครงการประชุมเครือข่ายชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจ พ่อค้า ประชาชน และองค์กรต่างๆ
4) โครงการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนา บุคลากร ครูในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษา
อื่น ๆในท้องถิ่น
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4.3.4 เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการ
เรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.3.6 เงินงบประมาณจากต้นสังกัดในด้านอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
4.3.7 จานวนอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังขาดแคลนในบางสาขา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แผนภูมิแสดงระบบโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
ภาคผนวก ข คาสั่งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ที่ 490/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพระดับแผนกวิชา ประจาปีการศึกษา 255
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