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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
เมโทรที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้ครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาทุกกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้) ทางวิทยาลัยได้ใช้
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวในการด าเนินงานและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาและสร้าง
ระบบตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรุปรายงานผลของแต่ละแผนงานโดยมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝุายอย่าง
ชัดเจน  

การจัดท ารายงานฉบับนี้ได้น าเอาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2557         
มาปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้งยังได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ท าให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย  
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
  



 
 
 
 

สารบัญ 
 ค าน า 
 สารบัญ 
 บทสรุปผู้บริหาร                                                                                            1                                                                                                                        
 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
  1. ข้อมูลทั่วไป                                                                                    4 
  2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 11 
  3 เปูาหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15 
 ตอนที่ 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา  
  1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 17 
  2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 17 
  3. รายงานด้านงบประมาณ 24 
  4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 25 
 ตอนที่ 3  การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา    
  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 28 
  มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 44 
  มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 52 
  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 73 
  มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 76 
  มาจรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 78 
  มาตรฐานที่7 การประกันคุณภาพภายใน 86 
 ตอนที่ 4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     
  1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 91 
  2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา  93 
  3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 94 
 ภาคผนวก     
  1. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 5 5 3 3 - 3 5 5       34 4.25 
2 5 5 5 5 4               24 4.80 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 58 4.83 
4 5                       5 5.00 
5 5 5                     10 5.00 
6 5 5 5 5                 20 5.00 
7 5 4                     9 4.50 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง     0  ตัวบ่งชี้ 
2. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน    0  ตัวบ่งชี้ 

 
จุดเด่น  
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.4 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุม่วิชาภาษาอังกฤษ 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1 ระดับคุณภาพและการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 



 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา 
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองาน วิจัยของผู้เรียน 
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

1) ควรด าเนินการชี้แจง นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาด าเนินการลงทะเบียนเรียน
เพ่ือปรับปรุงผลการเรียน 

2) ควรมีการติดตามกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอ่อนและคาดว่าจะไม่ส าเร็จการศึกษาตามรุ่น ให้ด าเนินการแก้ไข
ผลการเรียนของตนเองโดยการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา  

3) ควรจัดกระบวนการเรียนในรายวิชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถยกระดับผลการ
เรียนให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ 



 
 
 
 

4) ควรคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลและปรับวิธีการเรียนให้เกิดความหลากหลายเพ่ือลด
จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ด้วยการเรียนในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

5) ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน เช่นจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
ในทุกๆเรื่อง ที่เกิดกับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารู้สึกอุ่นใจและสบายใจมากที่สุด เช่น การส่ง SMS ถึง
ผู้ปกครอง การคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตอนที่  1   
สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  [รหัสสถานศึกษา 1150100137] 
 1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่   30   เดือน   เมษายน   พ.ศ  2544 
 1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่   24    หมู่ที่  4  ถนน  ลอยเคราะห์ ซอย. 2 

แขวง/ต าบล  ช้างคลาน /อ าเภอ  เมือง 
จงัหวัด  เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50100 
โทรศัพท์  053-282080  โทรสาร  053- 208112 
E-mail  metroschool@hotmail.com   Website  www.metro.ac.th  

 1.4 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต(ที)่ 1 รหัสเขตพ้ืนที่การศึกษา 5001 
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษา 

          ย่านธุรกิจการค้า             ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
           ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน                     ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
           ใกล้นิคมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบ)ุ .................................... 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ผู้บริหาร  

ชื่อ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1)  ผู้รับใบอนุญาต 
ดร.มรกต สุวรรณชิน 

 

 
ปริญญาครุศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 

 
บริหารการศึกษา 

 

 
ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2536 
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 23 ปี 

2) ผู้จัดการ 
ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน 

 

 
ปริญญาเอก 

 

Doctor of 
Business 

Administration 

 
ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2542 
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  17 ปี 

3) ผู้อ านวยการ 
นายมารุต ศิริธร 

 
ปริญญาโท 

 

 
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
จัดการ 

 
ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2541 
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  17 ปี 
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2.2 ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 

สถานศึกษามีเนื้อที่  3  ไร ่   2  งาน   22  ตารางวา   เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย ดร.มรกต สุวรรณชิน  ชิน 
เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการและผู้อ านวยการ ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536  และได้
เปลี่ยนหลักสูตรจากกรมอาชีวศึกษา เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 

ปี   พ.ศ.2538   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา มีนายสนั่น  ปัญญากาบ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
โดยจัดการศึกษามุ่งหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางสังคม  คือให้ผู้เรียน ได้แสดงออก
ถึงการกล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าแสดงออก เพ่ือให้สมกับโลกยุคปัจจุบัน  ทางโรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ บุคลากร การเรียนการสอน โดยการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันอ่ืน เข้า
มาพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือจะให้เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาการตลอดเวลา   

ปี พ.ศ.2540  ได้เปิดท าการสอนในระดับ ปวส. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสายวิชาศิลปกรรม สาขาศิลปกรรม เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายการเรียนการสอน ที่ต่อเนื่อง ในสายวิชาชีพ 

ปี พ.ศ.2541 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรระดับชั้น ปวช.จาก หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2535 
เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2538 และระดับชั้น ปวส.จาก หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2538 เป็น
หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2540  

ปี  พ.ศ.2541 ได้เปลี่ยนผู้อ านวยการจาก ดร.มรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน  และ
เปลี่ยนอาจารย์ใหญ่จากนายสนั่น ปัญญากาบ เป็นนายมารุต  ศิริธร   โดยได้น าเอาความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคปัจจุบัน    มีการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากร กระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปี    พ.ศ.2542 ได้เปลี่ยนผู้จัดการจาก ดร.มรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพัฒน์  สวุรรณชิน และยัง
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน         

ปี  พ.ศ.2544  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น   โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี  และขยายหลักสูตร
อาชีวศึกษาระดับ ปวช.    และ ปวส.   เพ่ิมอีก  2 สาขาคือ   สาขาวิชาช่างยนต์  งานเทคโนโลยียานยนต์     
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 ปีพ.ศ.2547ได้ขออนุญาตเพ่ิมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น ICT City 
 ปี พ.ศ.2547 ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  
ครั้งแรก  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 

ปี พ.ศ.2550 ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา         
(สมศ.) ครั้งที่สอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 



 
 
 
 

ปี   พ.ศ.2551  ได้ปรับเปลีย่นต าแหน่งผู้บริหารโดยได้รับอนุญาตให้ ดร.มรกต สุวรรณชิน ต าแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ต าแหน่งผู้จัดการและ นายมารุต ศิริธร  ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก                                
ประจ า ปีการศึกษา 2551 
 ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากส านักคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
 ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ปี พ.ศ. 2557  ได้เปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545 เป็น 
หลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 และเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2546 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2557 
 
3. ประเภทวิชาที่เปิดสอน 

1.   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 ปวช. 
  - สาขาวิชาเครื่องกล 
   - สาขางานยานยนต์ 

   - สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
   - สาขาวิชาการก่อสร้าง 
    - สาขางานสถาปัตยกรรม 
  ปวส.  

  - สาขาวิชาเครื่องกล 
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์  

   - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
   - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

2.   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ปวส.  
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 
 

4.โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ผู้ รับใบอนญุาต 

ผู้จดัการ 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

แผนกทะเบียน 
งาน Software 

แผนกประชาสมัพนัธ์ แผนกวิชาช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 

แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอเิลก็ฯ 

แผนกวิชาสามญั 

งานห้องสมดุ 

แผนกวิชา IT 

แผนกปกครอง 

แผนกกิจกรรม 

งานแนะแนวและ

พยาบาล 

แผนกแผนและพฒันาคณุภาพ 

 

ฝ่าย MIS 

งาน Hardware 

งาน กราฟฟิก 

แผนกบคุคล 

แผนกอาคารสถานท่ี 

ฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์ 

แผนกส านกังาน 

- งานการเงิน 

- งาน กยศ 

- งานธุรการ 
- งานจดัซือ้และพสัด ุ

 
งานทวิภาคี 



 
 
 
 

5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 ดร.มรกต   สุวรรณชิน ผู้รับใบอนุญาต 22 ปี 
2 ดร.กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน ผู้จัดการ 16 ปี 
3 นายมารุต         ศิริธร ผู้อ านวยการ 16 ปี 
4 นางวรรณลียา   วงศ์กระโซ่ ผู้แทนผู้ปกครอง  2 ปี 
5 นางอมราวดี คุณยศยิ่ง ผู้แทนครู  3 ปี 
6 ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ปี 
 
5.2 ผู้รับใบอนุญาต   ดร.มรกต สุวรรณชิน 

โทรศัพท์   053-282080   
E- mail   Metroschool@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  3 พ.ค. 2536 

 
5.3 ผู้จัดการ   ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน 
      โทรศัพท์   053-282080    
      E- mail   Metroschool@hotmail.com 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก สาขา Doctor Of Business Administration 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  15 ก.พ. 2542 

 
5.4 ผู้อ านวยการ   นายมารุต ศิริธร 
      โทรศัพท์   053-282080    E- mail highman_s@hotmail.com  
      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  21 ธ.ค. 2541 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ      (ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - - - 1 - - - 
ผู้จัดการ 1 1 - - - 1 - - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
ครู 32 32 - 30 2 - 2 30 - 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

4 4 - - 4 - - 4 - 

บุคลากร
สนับสนุน 

5 - - - - - - - 5 

รวม 44 39 - 31 6 2 3 34 5 
 
ครู    หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ   หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา งาน        
    ทะเบียน วัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน   หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
  



 
 
 
 

จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 

         

สาขางานยานยนต ์ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 3 3 - 3 - - - 3 - 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์          

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 1 1 - 1 - - - 1 - 
สาขาวิชาการก่อสร้างสาขางาน
สถาปัตยกรรม 

4 4 - 3 - - - 4 - 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตัยกรรม 1 1 - 1 1 - - 1 - 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 2 - 2 - - - 2 - 

รวม 19 19 - 18 1 - 1 18 - 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นปี รวม 

1 2 3 
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 232 244 93 569 
ปวช. 165 146 93 404 
ปวส. 67 98 - 165 
ปวช. แยกตามประเภทวิชา           
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 165 146 93 404 
รวม 165 146 93 404 
ปวส. แยกตามประเภทวิชา     
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 60 93 - 153 
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

7 5 - 12 

รวม 67 98 - 165 
 
8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

ผลงานดีเด่นของครูในรอบปีที่ผ่านมา 

ปี พ.ศ.2558 ชือ่รางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน/องค ์กรที่ให้
รางว ัล 

คร ู - งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดีมาก 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
- ครูในดวงใจ 

นายวิชชุกร  บัวค าซาว สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

-เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเทคนิค  
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
 

นายกิตติชัย   ตนตรง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค10ล าปาง 

-เข้าร่วมเป็นคณะ 
กรรมการเทคนิคสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รางวัลโครงการบันทึก
ประวัติศาสตร์ปั่นเพ่ือพ่อ 

นายวริทธิ์พล   
บุณยเดชาวรรธน์ 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค10ล าปาง 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเขต1 



 
 
 
 

ปี พ.ศ.2558 ชือ่รางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน/องค ์กรที่ให้
รางว ัล 

คร ู - งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดีมาก 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 

นายปานประทีป 
แสงเมือง 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยสมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดีมาก 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นายณัฐภูมิ  จาระธรรม สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดีมาก 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นายสรายุทธ   บุญเลา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นายนพฉัตร  กิตติยา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นายพชร  เทพปัน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นายสุวัฒน์  สิรุยาวงค ์ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นายนฤเดช  คณาระต๊ะ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยสมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 



 
 
 
 

ปี พ.ศ.2558 ชือ่รางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน/องค ์กรที่ให้
รางว ัล 

ครู - งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

นางสาวพงษ์วิภา  
 เทวีลาภรณ์ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

- งานวิจัยสื่อการเรียน
การสอน ระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 

นางสาวรสสุคนธ์   
 ล าจวน 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่
ล าพูน 

-เข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
-เข้าร่วมแสดงผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น เครื่อง
ถอดลูกสูบคาลิปเปอร์
เบรกรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ 

นายมนตรี   เมาะศรี คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ 
-ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

ผลงานดีเด่นของนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 

ปี พ.ศ.2558 ชือ่รางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน/องค ์กรที่ให้
รางว ัล 

ผลงานการแข่งขันทักษะ- 
วิชาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่  29   
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชาการเขียนแบบ
ก่อสร้าง 

นายอัษฏางค์  กันทะจา 
นายอลงกรณ์   ใจวัง 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

นางสาวนิภาพร   
บัวแก้วเกิด 
นางสาวธีรพร  โควานันท์ 
นายกษิดิษ  คิดไชย 
นางสาวฉวีวรรณ   
นายแสง 
นางสาวชลกร   
ลีฬหาชีวะ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
 



 
 
 
 

ปี พ.ศ.2558 ชือ่รางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน/องค ์กรที่ให้
รางว ัล 

ผลงานการแข่งขัน
ทักษะ- วิชาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่  29   
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
เงิน  วิชาการเขียนแบบ
ก่อสร้าง 

นายวชิรพงษ์   อุดค าอ้าย 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชางานฝึกฝีมือ 

นายณัฐพงศ์  ลงจญ 
นายนิธิศ   แสงอรุณ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์ 

นายศรัณย์   ปัญญา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการประกวด
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับประเทศ ปี
การศึกษา2558 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชางานส่งก าลัง
รถยนต์ 

นายหิรัญชัย  ค ามาพร สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชางาน
จักรยานยนต์ 

นายแสงเมือง   อ้าย 
นายพับ  อุ้ยยงค์ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชางานเครื่องล่าง
และส่งก าลังรถยนต์ 

นายอดิศักดิ์  ตูลู 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง  วิชางานซ่อม
รถยนต์ 

นายพีรพล  จักกายี่ 
นายกรกช   หมื่นบาง 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการปั่นเพื่อพ่อ รางวัลในโครงการบันทึก
ประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อ
พ่อ” (Bike For Dad) 

นายสิทธิพล   แซ่หวู่ 
นายณัฐพงศศ์   
วิศรุตเวสสะภู 
นายชนะโชค  นามภิชัย 
นางสาวนิภาพร   
บุญเพราะ 
นายภาคภูมิ  ปวนค า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต1 

งานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2559  

ให้ความร่วมมือแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
สื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ รายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและ
สังคม 

นายอนิรุจน์  แสนสุภา ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 



 
 
 
 

ปี พ.ศ.2558 ชือ่รางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน/องค ์กรที่ให้
รางว ัล 

งานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2559 

ให้ความร่วมมือแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
จักรยานปั่นผลิต
กระแสไฟฟูา 

นายเมธี  เขียนสวรรค์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ให้ความร่วมมือแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องถอดตลับลูกปืน 

นายนรินทร์  ค าสุยะ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ให้ความร่วมมือแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องถอดลูกสูบ 
คาลิปเปอร์เบรค
รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ 

นายวิทวัส  วันนา ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ให้ความร่วมมือแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
แม่แรงอัตโนมัติ 

นายปวรุตม์   
ประคุปตานนท์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ให้ความร่วมมือแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องถอดตลับลูกปืน 

นายนรินทร์  ค าสุยะ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

การแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 26 

เข้าร่วมแข่งขัน สาขา 
อิเล็กทรอนิกส์  

นางสาวกฤติมา    
แสงจันทร์ 
นายเกริกชัย  สองสีใบ 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค10 

9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สรุปเปูาหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้  
 

ที ่ มาตรฐาน เปูาหมายความส าเร็จ 
๑ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๔ การบริการวิชาการวิชาชีพ ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  



 
 
 
 

ที ่ มาตรฐาน เป้าหมายความสำเร็จ 

๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๖ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๗ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1.1  ปรัชญา 
 ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม 
 1.2 วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเป็นองค์กรแห่งความสุข   สร้างผู้เรียนให้เป็นช่างสุภาพได้มาตรฐานและการ
ยอมรับจากสังคม 

1.3 เอกลักษณ์ 
  องค์กรแห่งความสุข 
 1.4 อัตลักษณ์ 

 ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม          
        2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 
ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 

1 โครงการสนับสนุนประกวดและ
แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมภายนอกของผู้เรียน 

- ส่งเสริมกิจกรรมด้านผลงานวิชาชีพ  
- มีจ านวนผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เผยแพร่

ต่อสาธารณชน 

วิชาการ 

2 งานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพ ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 80 

วิชาการ 

3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภายนอก 

ส่งเสริมผู้เรียนตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

วิชาการ 

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถาน
ประกอบการ 

- ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาในระดับ ดีมาก 
- มีจ านวนสถานประกอบการทั้งในหรือ

ต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กับ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

วิชาการ 

5 โครงการประกวดนวัตกรรม, 
สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานของ
นักศึกษา 

-  นักศึกษาได้ท าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
- มีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ปวช.3 
จ านวน 3 คนต่อ 1 ชิ้น และระดับ ปวส 2 คนต่อ 1 
ชิ้น 
- มีจ านวนผลงานเข้าร่วมการประกวดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 

วิชาการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 
6 งานสนับสนุนโครงงาน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
-  นักศึกษาได้ท าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
- มีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ปวช.3 
จ านวน 3 คนต่อ 1 ชิ้น และระดับ ปวส 2 คนต่อ 1 
ชิ้น 
- มีจ านวนผลงานเข้าร่วมการประกวดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 

วิชาการ 

7 งานส ารวจระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาในระดับ ดีมาก 

 

วิชาการ 

8 งานติวเข้มการทดสอบด้าน
อาชีวศึกษา(v net) 

- สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักศึกษา ปวช.3มีผล
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(v-net)จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)ผ่านตามเกณฑ์ค่า
คะแนนระดับชาติร้อยละ 65 ขึ้นไป 
-สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักศึกษา ปวช.3มีผล
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(v-net)จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)ผ่านตามเกณฑ์ค่า
คะแนนระดับชาติ ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
65 ขึ้นไป 

สามัญ 

9 โครงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลความพึงพอใจในระดับดี
มากคือมีค่าคะแนนมากกว่า  3.15  ขึ้นไป 

สามัญ 

10 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชา
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
- สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

สถาปัตยกรรม 
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ล าดับ ชือ่โครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 

11 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 
แผนกวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
- สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

สถาปัตยกรรม 

12 โครงการบริการชุมชน 
แผนกวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม ครั้งที่1 

- สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับดีมาก 

สถาปัตยกรรม 

13 โครงการบริการชุมชน 
แผนกวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม ครั้งที่2 

- สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับดีมาก 

สถาปัตยกรรม 

14 โครงการศึกษาดูงาน แผนก 
ช่างยนต์ 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายใน
ประเทศ 
 - สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างปะเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ช่างยนต ์

15 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก
แผนกช่างยนต์ 
 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
- สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ช่างยนต ์

16 โครงการบริการชุมชนแผนก 
ช่างยนต์ ครั้งที่1 

-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก 

ช่างยนต ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 
17 โครงการบริการชุมชนแผนกช่าง

ยนต์ ครั้งที่2 
-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก  

ช่างยนต์ 

18 โครงการศึกษาดูงาน แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายใน
ประเทศ 
 - สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างปะเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

อิเล็กทรอนิกส์ 

19 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
- สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

อิเล็กทรอนิกส์ 

20 โครงการบริการชุมชนแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1 

-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก  

อิเล็กทรอนิกส์ 

21 โครงการบริการชุมชนแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที2 

-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก  

อิเล็กทรอนิกส์ 

22 โครงการศึกษาดูงาน แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ 
 - สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือต่างปะ
เทศร่วมพัฒนาผู้ เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



21 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 

23 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
- สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

24 โครงการบริการชุมชนแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1 

-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก  

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

25 โครงการบริการชุมชนแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2 

-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก  

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

26 แผนบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน 
โครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีการด าเนินงานตาม
แผน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยมีความ
เสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ปกครอง 

27 กิจกรรมวัยใสห่างไกลเซ็กส์ 
28 กิจกรรมเมโทรสัมพันธ์ 
29 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม 
30 กิจกรรมตรวจสุขภาพและ 

สารเสพติด 
31 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นักศึกษา 
32 งานบันทึกประวัตินักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
33 งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก 
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม,ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม , ด้านการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งแต่ละ 

กิจกรรม 

34 งานกิจกรรมชมรม 
35 โครงการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา 
36 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์

สถาบันน้องพ่ี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 

37 โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู 

ด้านจะต้องไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม โดยให้
ครู บุคลากร และนักศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการ / 
กิจกรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม  และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาของทั้งสามด้านนี้ โดยมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

กิจกรรม 

38 โครงการถวายเทียนพรรษาพุทธ
บูชาน้อมพระธรรม 

39 โครงการพิธีถวายราชดุดีมหาราชินี 
40 โครงการพิธีถวายราชดุดีมหาราชา

และร่วมใจท าความดีถวายพ่อ
หลวง 

41 โครงการปันน้ า ใจปันโลหิต พิชิต
ความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

42 โครงการปันน้ า ใจปันโลหิต พิชิต
ความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

43 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมครั้งที1่ 

44 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมครั้งที่2 

45 กิจกรรมอาสาพัฒนา 
46 งานสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสี

ภายนอก 
47 กิจกรรมประกวด  

MT-STAR  2015 
48 โครงการ Sport ’s  day 2015 
49 กิจกรรม Good  bye  senior 

50 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
51 โครงการ MT-FUTSAL 2015 
52 งานประเมินความพึงพอใจของ

สถานประกอบการหน่ วยงาน  
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
- สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 

แนะแนว 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ฝ่าย/แผนก 
53 ง านส า รวจร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 
ปี 

- ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  มีจ านวน            
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แนะแนว 
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่  30 มีนาคม  2559 
 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ  บาท    

- ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 5.151,531.00 - เงินเดือนคร ู 9,500,000.00  

- ค่าธรรมเนยีมอื่น 1,470,826.00 - เงินเดือนบุคลากรอื่น 264,000.00  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน 

6,668,735.11 
 

ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 300,000.00  

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

1,736,125.00 งบปรับปรุงอาคาร  สถานท่ี 175,000.00  

- เงินอุดหนุนอื่น ๆ  งบจัดหา/พัฒนา   เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน วัสดุฝึก 

- วัสดุฝึกส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

- เครื่องมือ อุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน 

- ส าหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

- ส าหรับการบรหิาร
จัดการทั่วไป 

 
 

272,000.00 
 
 

100,305.00 
 
 

44,290.00 
 

108,000.00 

 

-เงินบริจาค - - งบในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ
จัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 
 
 
 
 

680,000.00 

 

-รายได้หรือมลูค่าของผลผลิตผลงาน
จากการใช้วัสดฝุึกในการจัดการ
เรียนการสอน 

272,000.00 - งบด า เนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้ านการปลูกฝั งจิต
ส านั กและส่ ง เสริ มความ เป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

 
 
 

787,075.00 

 

-อื่น ๆ 578,329.00 
 
 
 
 

- งบพัฒนาบุคลากร   90,000.00  

- ค่าสาธารณูปโภค 1,036,000.00  

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,004,605.00  

รวมรายรับ 15,877,546.11 รวมรายจ่าย 15,361,275.00  
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 
เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555 
1. ควรมีการจัดประกวดหรือแข่งขัน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์
งานวิจัยของครูในระดับสถานศึกษา 
หรือสาขางาน เพ่ือน าไปสู่การแข่งขัน
ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ระดับชาติ เป็นการกระตุ้นและสร้าง
แจงจูงใจให้ครูท าวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องใน
ทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรสนับสนุนให้ครู ได้ท าการวิจัย 
โดยเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากสถาบันส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถ
สนับสนุนได้ 
 
3. ควรจัดอบรมการเขียนรายงาน
โครงงานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรมให้ครูผู้สอนเพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

 
 

1. มีการจัดประกวดงานวิจัยและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
ครูผู้สอนและส่งเสริมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ ในแผน
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ไม่มีแผนปฏิบัติงานในการ

เสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย เพียงท า
ผลงานเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับงานวิจัย
ให้ได้รับการเผยแพร่ 

3. ได้จัดท าแบบฟอร์มพร้อมทั้ง
รายละเอียดวิธีการเขียน
รายงานการวิจัยอย่างละเอียด 
ให้บุคลากรทุกคนได้
ท าการศึกษา 
 

 

 
 

1. ท าการจัดประกวดงานวิจัย
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ตามแผนปฏิบัติงาน 
“โครงการประกวดสื่อการ
สอน งานวิจัย”  อีกทั้งได้
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์สู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ คือได้ส่งผล
งานครูเข้าร่วมประกวดตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมการสอนทาง
อาชีวศึกษา ครั้งที่  8  โดยมี
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย และ การ
ส่งเข้าประกวดของคุรุสภา  

2.  ไม่มีผลจากแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
3. บุคลากรเขียนรายงานการ

วิจัยตามแบบฟอร์มและ
รายละเอียดตามท่ีก าหนดได้
ครบทุกองค์ประกอบ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

4. ควรสนับสนุนการส่งผลงาน
โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาเข้าประกวด 
กับหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรมให้
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
5.ควรมีการพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือน าข้อมูลไป
พัฒนาสถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพ
ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
6. ควรจัดโครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี ทั้งระดับ 
ปวช. และ ปวส. เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

4. มีการจัดประกวดงานวิจัยและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาและส่งเสริมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ในแผน
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 
 
 
5. ได้ท าการพัฒนาระบบเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศในการเก็บ
ข้อมูลส าหรับการค้นหาข้อมูล
ไปพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
6. จัดท าโครงการศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการ ทั้งในระดับ 
ปวช. ปวส. ในการเพ่ิม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

4. ท าการจัดประกวดผลงาน
นักศึกษาตามโครงการ
ประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
ของนักศึกษา และท าการ
ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่  29     
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ปีการศึกษา  
2558  ระหว่างวันที่ 4-5  
กุมภาพันธ์  2558    
ณ  จังหวัดล าพูน 

5.   ท าการพัฒนาระบบเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศในการท า
กิจกรรม โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่การท า
โครงการ การท าแบบ
ติดตาม ซึ่งทั้งโครงการและ
แบบติดตามได้ระบุการ
พัฒนาสถานศึกษาตามวงจร
คุณภาพในการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

6. ท าการจัดโครงการศึกษาดู
งานให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
ตามโครงการศึกษาดูงาน
ของแต่ละแผนกวิชา ทั้งใน
สถานประกอบการ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

7. ควรสร้างความเข้าใจให้นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครอง เห็น
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ควรมีการจัดทีมการให้บริการ
วิชาการวิชาชีพ โดย 1 ทีมอาจจะ
ประกอบด้วยผู้เรียนหลายสาขางาน
โดยเฉพาะสาขาท่ี ไม่เอ้ือมากนักใน
การให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ มี
การประสานข้อมูลกับชุมชน หรือ
หน่วยงานที่จะออกให้บริการวิชาชีพ 
เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการ การ
รับบริการและจัดทีมการออก
ให้บริการที่มีความเหมาะสม 
 
 

7. ท าการปฐมนิเทศชี้แจงท า
ความเข้าใจในเรื่องของการฝึก
ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานใน

การออกบริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยประสานงานกับ
ข้อมูลชุมชนที่จะออกบริการใน
แผนปฏิบัติงานของตามแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

7. มีการจัดท าโครงการ
ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา 
สัมมนาจากสถาน
ประกอบการที่จะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี
ผลจากการฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ที่เข้าใจ
ความส าคัญและมีผลการฝึก
ประสบการณ์บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
8 . จัดท าแผนปฏิบัติงานในการ

บริการวิชาชีพให้แก่ชุมชม
ตามแต่ละสาขาวิชาชีพปี
การศึกษาละ  2  ครั้ง  โดย
แต่ละครั้งได้ท าการส ารวจ
และจัดท าการให้บริการ
อย่างเหมาะสม อีกท้ังท า
การส ารวจประเมินความพึง
พอใจในทุกครั่งของการ
ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
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ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป โดย
ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 1 ว่าด้วย พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 แผนกทะเบียนได้จัดท าแผนงานที่สอดคล้อง และได้ระบุไว้ในแผนงบประมาณ
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในรหัสแผน P58-4700-01 ชื่องานสรุปผลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ลักษณะแผนงานเป็นจัดท ารายงาน
สรุปผลผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยจ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน อย่างชัดเจน 

 
ผลการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร / 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา / สาขา
งาน 

ชั้น
ปี 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่ออก

กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เหลือ 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 

ปวช./อุตสาหกรรม เครื่องกล/ยานยนต์ 1 98 13 85 60 70.59 
    2 62 5 57 42 73.68 
    3 39 1 38 36 94.74 

ปวช./อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 43 5 38 24 63.16 

    2 32 3 29 23 79.31 
    3 21 0 21 13 61.90 

ปวช./อุตสาหกรรม 
การก่อสร้าง/
สถาปัตยกรรม 

1 26 3 23 17 73.91 

    2 34 1 33 24 72.73 
    3 15 1 14 8 57.14 

รวม ปวช. 370 32 338 247 73.08 
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ตารางที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร / ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา / สาขางาน 
ชั้น
ปี 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เหลือ 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ปวส./อุตสาหกรรม 
เครื่องกล/เทคนิคยาน
ยนต ์

1 30 3 27 27 100.00 

    2 40 0 40 39 97.50 

ปวส./อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส/์
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 30 2 28 28 100.00 

    2 38 0 38 36 94.74 

ปวส./อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส/์เทคนิค
คอมพิวเตอร ์

1 0 0 0 0 0 

    2 4 0 4 4 100.00 
ปวส./อุตสาหกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม/- 1 4 1 3 3 100.00 
    2 11 0 11 11 100.00 
ปวส./เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/- 1 7 0 7 7 100.00 

    2 5 1 4 4 100.00 
รวม ปวส. 169 7 162 159 98.15 

รวม ปวช. และ ปวส. 539 39 500 406 81.20 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 
ดี 3.51-4.50 

พอใช้ 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.1 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
สถานประกอบการ หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนควรไม่น้อยกว่า 5 คน มีการสร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้องและได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ว่าด้วยพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให้เป็นช่างสุภาพ และมีการก าหนดแผนปฎิบัติงานประจ าปี
ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา2558 สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานส ารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีผลคะแนนใน
ระดับ 5 คือ ดีมาก และการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม และได้จัดท าข้อมูลงานส ารวจระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนด้วย 

 
ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมินความพึง
พอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ

ข้อมูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานศึกษา
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-
5.00 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51- 
5.00 

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี 20 10 20 10 100.00 100.00 
รวม 30 30 100.00 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.2 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการให้ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80 ขึ้นไป โดย
ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556 - 2558 ตามกลยุทธ์ที่ 1 ว่าด้วยการพัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษาโดยให้มีความรู้เชิงวิชาการวิชาชีพ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการสอบโดยน าข้อสอบมาตรฐานจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มาจัดสอบให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยมีการจัดสอบ
ปฏิบัติในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และท าการสอบทฤษฎีด้วยการสอบออนไลน์ตามข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
สอบในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียน
ชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต ์

39 30 76.92 

2 
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

21 11 52.38 

3 
- สาขาวิชาการก่อสร้าง 
     - สาขางานสถาปัตยกรรม 

15 13 86.67 

4 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต ์

40 37 92.50 

5 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

38 36 94.74 

6 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

4 3 75.00 

7 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 11 11 100.00 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

8 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 80.00 
รวม 173 145 83.82 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 
ดี 3.51-4.50 

พอใช้ 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนามงานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.4 
 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (VNET) เพ่ือใช้ในการวัดผลทางด้านวิชาชีพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมโดยการติวเข้ม(VNET) ใน หมวดรายวิชาทักษะ
ชีวิต ก่อนสอบทุกครั้ง โดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ พัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบุไว้ในพันธกิจ
ของวิทยาลัยคือสร้างผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและการยอมรับจากสังคม ว่าด้วยกลยุทธ์ของวิทยาลัยคือ ข้อที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ  
     ความพยายาม 
โดยในปีการศึกษา2558 ได้จัดท างานต่างๆดังนี้ 1.งานติวเข้มการทดสอบด้านอาชีวศึกษา(v-net) 
 
ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ระดับ ปวช.3 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

หมวดทักษะชีวิต51 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน

เข้าสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย
จากการ

ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติขึ้น
ไป 

ร้อยละ 

- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต์ 

39 34 8 23.53 

- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

21 20 12 60.00 

- สาขาวิชาการก่อสร้าง 
     - สาขางานสถาปัตยกรรม 

15 13 6 46.15 

รวม 75 67 26 38.81 



35 
 
 
ตารางท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ระดับ ปวส.2 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

หมวดทักษะชีวิต56 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

สอบ 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีต้ังแต่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้น
ไปจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 

- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต ์

40 40 9 22.50 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

38 38 14 36.84 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

4 0 0 0 

- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 11 11 4 36.36 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 2 50.00 

รวม 98 93 29 31.18 
รวมท้ังหมด  173 160 55 34.38 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51-5.00 

ดี 3.51-4.50 
พอใช้ 2.51-3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 ภาคสนาม1.4  

2 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/file_referance/2558/R1.4.pdf
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.5 
 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (VNET) เพ่ือใช้ในการวัดผลทางด้านวิชาชีพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมโดยการติวเข้ม(VNET) ในกลุ่มรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ก่อนสอบทุกครั้ง โดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ พัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบุไว้
ในพันธกิจของวิทยาลัยคือสร้างผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและการยอมรับจากสังคม ว่าด้วยกลยุทธ์ของวิทยาลัยคือ 
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ  
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา2558 ได้จัดท างานต่างๆดังนี้ 1.งานติวเข้มการทดสอบด้านอาชีวศึกษา(v-net) 

 
 

ผลการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ระดับ 
ประเภท/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางาน 
ยานยนต์ 

39 34 8 23.53 

  

- สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     - สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

21 20 8 40.00 

  

- สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
     - สาขางาน
สถาปัตยกรรม 

15 13 3 23.08 

รวม 75 67 19 28.36 
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ตารางท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
ประเภท/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบกลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์
กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวส. 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิค
ยานยนต ์

40 40 14 23.08 

  

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

38 38 15 23.08 

  
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร ์

4 0 0 23.08 

  
- สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

11 11 1 23.08 

  
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 4 2 23.08 

รวม 98 93 32 34.41 
รวมท้ังหมด 173 160 51 31.88 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 
ดี 3.51-4.50 

พอใช้ 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 ภาคสนาม1.5 

2 
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าโดยระบุไว้
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 1 ว่าด้วย การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตร และข้อที่ 8 ว่าด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดประเมินผล
อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 แผนกทะเบียนได้จัดท าแผนงานที่สอดคล้อง และได้ระบุไว้ในแผนงบประมาณ
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในรหัสแผน P58-4700-02 ชื่องานสรุปผลผู้ส าเร็จศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เข้า ลักษณะแผนงานเป็นการจัดท ารายงานสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าในปีนั้นๆ อย่างถูกต้องชัดเจน 

 
ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขางาน 
จ านวน

นักศึกษาแรก
เข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ 56 20 35.71 
อิเล็กทรอนิกส์ 31 6 19.35 
สถาปัตยกรรม 28 4 14.29 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

เทคนิคยานยนต์ 48 32 66.67 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 31 77.50 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 4 80.00 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 16 9 56.25 

ปวส. 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 25.00 

รวม 228 107 46.93 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 
ดี 3.51-4.50 

พอใช้ 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.7 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.8   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ หรือ ศึกษาต่อ และมีการก าหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา2558 ได้จัดท างานต่างๆดังนี้ 1. งานส ารวจร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 
ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ระดับ ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ได้งานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รวมผูไ้ด้งานท า 
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต ์

21 2 9.52 5 23.81 14 66.67 21 100.00 

  
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

34 0 0.00 5 14.71 29 85.29 34 100.00 

  
- สาขาวิชาการก่อสร้าง 
     - สาขางานสถาปัตยกรรม 

8 2 25.00 2 25.00 4 50.00 8 100.00 

รวม ปวช. 3 สาขา 63 4 6.35 12 19.05 47 74.60 63 100.00 

ปวส. 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต ์

54 21 38.89 29 53.70 1 1.85 51 94.44 

  
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

4 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4 100.00 

  
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

15 7 46.67 8 53.33 0 0.00 15 100.00 

  - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 10 0 0.00 6 60.00 4 40.00 10 100.00 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 1 9.09 5 45.45 5 45.45 11 100.00 

รวม ปวส. 5 สาขา 94 31 32.98 50 53.19 10 10.64 91 96.81 
รวมทั้งหมด 157 35 22.29 62 39.49 57 36.31 154 98.09 
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ความส าเร็จ 
ระดับชั้น ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ปวช. 5 100.00% ดีมาก 
ปวส. 5 96.81% ดีมาก 

ภาพรวม 5 98.41% ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 
ดี 3.51-4.50 

พอใช้ 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.8 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.9 
 
  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ใน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ 
ข้อที่ 1 ว่าด้วยการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ และทักษะวิชาชีพ และมีการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา2558 ได้จัดท างานต่างๆดังนี้ 1. งานประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มีการ

ประเมิน
ความ
พึงพอ 
ใจโดย
กลุ่มตัว 
อย่าง
สร้าง
เครื่อง 
มือเพ่ือ
เก็บ

ข้อมูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานศึกษา
ประกอบการ สถานศึกษา และ
ผู้รับบริการที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-

5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ 
สถานศึกษา และผู้รับบริการที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51- 5.00 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

มี 14 2 2 14 2 2 100.00 100.00 100.00 
รวม 18 18 100.00 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.9 
2 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี :  2.1 

 
 
 

 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา จึงได้ก าหนดในกลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ข้อที่4 คือร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน และมีการก าหนด
แผนปฏบิัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     วางแผนการด าเนินการในแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ได้แก่ แผนปฏิบัติงาน P58-4000-02 งานวิเคราะห์
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยท าการส ารวจระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของสถาน 
ศึกษาให้มีการพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน(อยู่ในช่วงด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 59) 

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 

5 
สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปีไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

100 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมลูภาคสนาม2.1 
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนัก ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของทุกรายวิชาซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 ว่าด้วยกลยุทธ์ข้อที่ 5 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท างาน ดังนี้ 1.โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาและการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

 
ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่ม ี

1 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชาทีส่อน 

มี 

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนนิการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา - 
3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนนิการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา - 
4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนนิการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา - 
5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนนิการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศึกษา 100 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม    
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการจัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยด าเนินการให้ครู
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนิเทศกก์ารจัดการเรียนการสอนและท าบันทึกหลังการสอน รวมทั้งน าผลการ
สอนและการนิเทศการสอนไปจัดท างานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งได้ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 5 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ ข้อที่ 6 ว่า
ด้วยการสนับสนุนให้จัดท างานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท างานต่างๆดังนี้ 1. โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาและการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 2. งานแผนการสอน 3. งาน
นิเทศการสอน 4. งานรวบรวมสื่อการสอนและงานวิจัยครู 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน 

100 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

100 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึก
หลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

100 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

33 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

33 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม2.3 
2 งานรวบรวมสื่อการสอนครูและงานวิจัย 
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี :  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักครูทุกคนก าหนด แจ้งหลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 
กลยุทธ์ ข้อที่ 5 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา2558 ได้จัดท างานต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาและการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
สอน 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน 

มี 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 
 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูล2.4 
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี
การนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานและมีการ
สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง โดยระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
ฝึกประสบการณ์ โดยพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น มีการจัดการเรียนการสอนที่
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติจริง มีการระดมทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท า โครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถานประกอบการ 

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 

มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 

3 
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 

5 
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

ไม่มี 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 



51 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.5 
2 รายชื่อสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 2.5(1) 
3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถานประกอบการพร้อมรับคู่มือการฝึกงาน 2.5(2) 
4 การนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 2.5(3) 
5 การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 2.5(4) 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี 2556-2558 ตามพันธกิจข้อที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการที่เน้นผลส าเร็จของงาน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู อาจารย์ สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการบริหารที่เน้นการกระจาย
อ านาจ ก ากับด้วยนโยบาย การวางแผน ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ การน าระบบสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน าไปสู่องค์กร
แห่งความสุข และได้ด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมี
การด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และสถานศึกษาได้ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับ
ทราบข้อมูลและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
     ความพยายาม 
     จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาได้เนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557 
ดังต่อไปนี้ 1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ทิศทาง และนโยบาย โดยมีการดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.91 5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ที่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่ม ี
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 

2 
สถานศึกษาด าเนนิการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนนิการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัปฏิบัติงานตามอ านาจหนา้ที่ทีก่ าหนด
ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 
5.00  

4.97 

5 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏบิัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
3 รายงานดารประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 4 
4 รายงานดารประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 5 
5 ข้อมูลภาคสนาม3.1 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักให้วิทยาลัยมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งได้ระบุใน
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ข้อที่ 12 ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
สถานศึกษา และ มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     ความพยายาม 
     โดยปีการศึกษา2558 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและด าเนินงาน
ตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 

และ (5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) 

 และ (4) 
4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.2 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ซึ่งว่าด้วยเรื่องของคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษาประจ าปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ กลยุทธ์ที่ ๑๓ ว่าด้วยการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ และได้มีการ
ประชุมหารือเพ่ือวางแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๖ โดยก าหนดให้แต่ละแผนกไปด าเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีการประเมินความพึงพอใจในการท าโครงการแต่ละครั้ง เพ่ือน าเอาผลการประเมินมาใช้
ในการแก้ไขปรับปรุงการท าโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     ความพยายาม 
     จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละฝ่าย ด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่วางไว้โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้จักท าโครงการดังนี้ ๑. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายนอก ๒. โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปัตยกรรม(ครั้งท่ี๑) ๓. โครงการบริการชุมชนแผนก
สถาปัตยกรรม(ครั้งที่๒) ๔. โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์(ครั้งที่๑) ๕. โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์
(ครั้งที่๒) ๖. โครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่๑) ๗. โครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
(ครั้งที่๒) ๘. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ครั้งที่๑) ๙. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ครั้งที่๒)  

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี 

2 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 

และ (5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ 

(4) 
4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556-2558 
2 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.3 
3 โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปตัยกรรม(ครั้งท่ี๑) 
4 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกสถาปัตยกรรม(ครั้งท่ี๑) 
5 โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปตัยกรรม(ครั้งท่ี๒) 
6 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกสถาปัตยกรรม(ครั้งท่ี๒) 
7 โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปตัยกรรม ปวส.(ครั้งท่ี๒) 
8 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกสถาปัตยกรรม ปวส.(ครั้งท่ี๒) 
9 โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ปวช.(ครั้งท่ี๑) 

10 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ปวช.(ครั้งท่ี๑) 
11 โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ปวช.(ครั้งท่ี๒) 
12 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ปวช.(ครั้งท่ี๒) 
13 โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ปวส.(ครั้งท่ี๒) 
14 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ปวส.(ครั้งท่ี๒) 
15 โครงการบริการชุมชนแผนกอเิล็กทรอนิกส์ ปวช.(ครั้งท่ี๑) 
16 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.(ครั้งท่ี๑) 
17 โครงการบริการชุมชนแผนกอเิล็กทรอนิกส์ ปวช.(ครั้งท่ี๒) 
18 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.(ครั้งท่ี๒) 
19 โครงการบริการชุมชนแผนกอเิล็กทรอนิกส์ ปวส.(ครั้งท่ี๒) 
20 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.(ครั้งท่ี๒) 
21 โครงการบริการชุมชนแผนกอเิล็กทรอนิกส์ ปวส.tc(ครั้งท่ี๒) 
22 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.tc(ครั้งท่ี๒) 
23 โครงการบริการชุมชนแผนก IT(ครั้งท่ี@) 
24 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนก IT(ครั้งท่ี๑) 
25 โครงการบริการชุมชนแผนก IT(ครั้งท่ี๒) 
26 แบบตรวจตดิตามโครงการบริการชุมชนแผนก IT(ครั้งท่ี๒) 
27 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่ายประจ าปีการศึกษา๒๕๕๘ 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารงานตามนโยบายของการอาชีวศึกษา โดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดนโยบาย เพ่ือควบคุมการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ มีการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา
มีคุณภาพมีภาวะความเป็นผู้น าตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และ พ.ร.บ วิทยาลัยเอกชน สังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     ความพยายาม 
     สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ว่าด้วย วิทยาลัยมีการใช้ภาวะผู้น าและการมีวิลัยทัศน์ของผู้บริหารใน
การผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือเพ่ือควบคุมการท างานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมและมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ภาคเรียนละ 17 ครั้ง / ปีการศึกษา และมี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา โดยมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของสถานศึกษา 
โดยบุคลากรของวิทยาลัย จ านวน 37 คน และรายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ มีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 10 

3 
สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 

4 
สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

4.66 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1/2558 
2 รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2/2558 
3 รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 3/2558 
4 รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2558 
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ4ฝ่ายครั้งที่1/58 
6 ข้อมูลภาคสนาม3.4 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา2556-2558 กลยุทธ์ข้อที่15 ว่าด้วยการจัดท าระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ จึงด าเนินการให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าและพัฒนาระบบ VMIS อย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน ในปี 2558 ได้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว้และมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท าโครงการดังนี้ 1.งานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 2.งาน
ส ารองข้อมูล 3.งานพัฒนาโปรแกรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 

3 
สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

มี 

4 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

4.29 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 ขอมูลภาคสนาม MIS 2558 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง โดยระบุไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษาประจ าปี 2556-2558 กลยุทธ์ที่ 16 ว่าด้วยการจัดระบบบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้เรียนใน
สถานศึกษาให้เป็นช่างสุภาพ จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยบรรจุโครงการป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ลงในแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
นอกจากนั้น ยังมีการน าข้อเสนอแนะในการท าโครงการแต่ละครั้ง มาเป็นแนวทางในการท าโครงการครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย 
     ความพยายาม 
     จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ท า
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท ากิจกรรม งาน และโครงการจ านวนทั้งสิ้น 
7 โครงการ/งาน/กิจกรรม ดังนี้ 1. งานดูแลระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. งานจัดระบบความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการแผนกวิชา 3. กิจกรรมวัยใสห่างไกลเซ็กส์ 4. กิจกรรมเมโทรสัมพันธ์ 5. กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 6. กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติด 7. โครงการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา  

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี2558 
2 แผนพัฒนา2556-2558 
3 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.6 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการให้ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูและผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่และได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมนักศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงด าเนินการให้มีระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพ่ือให้มีสวนร่วมในการดูผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุน
ทรัพย์ มีการจัดการเฝ้าระวังนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีปัญญาดีให้ได้รับรางวัล โดยระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบการดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ว่า
ด้วย พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให้เป็นช่างสุภาพ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการวันรับวุฒิบัตร 2. งานจัดนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 3. งานบันทึกประวัตินักศึกษาเป็นรายบุคคล 4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 5. โครงการ
ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเพ่ือรับผลการเรียน ครั้งที่ 1 6. โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเพื่อรับผล
การเรียน ครั้งที่ 2 7. งานจัดสรรทุนการศึกษา 8. งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3 
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 
ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.7 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.8 

 

 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
      สถานศึกษามีความตระหนักในระดับคุณภาพของการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้ อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยระบุไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษา2556-2558 ว่าด้วยกลยุทธ์ข้อที่17 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ได้การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้และมีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินงานดังนี้ 1.งานซ่อมบ ารุงทั่วไป และซ่อมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสื่อสาร ภายในวิทยาลัย 2.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารและวิทยาลัย 3.
งานจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนและแหล่งพักผ่อนของวิทยาลัยให้สวยงาม 4.งานส ารวจความพึงพอใจ
การใช้อาคารเรียน  

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 4.25 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.8 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการบริหารจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เรียนให้มีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 18 จัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 เพ่ือให้สถานศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
     ความพยายาม 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินงานดังนี้ 1.งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ให้กับหน่วยงาน 2.งานสรุปรายการผลการด าเนินงานตามแผนโครงการจัดหา วัสด-ุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 3.งานส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มี 
2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 4.68 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบข้อมูคภาคสนาม3.9 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง และได้ระบุในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556 - 2558 ที่เก่ียวข้องกับผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยได้ก าหนดในพันธกิจ ข้อ 7 ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และแผนกลยุทธ์ข้อ 20 
ว่าด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
     ความพยายาม 
     แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา / วิจัย 3. โครงการ Happy Metro Family Year 2016 4. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 5. โครงการพัฒนาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

97.25 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

51.35 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

10.81 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

62.16 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 ข้อมูลภาคสนาม 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ โดยระบุไว้
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556-2558 ตามพันธกิจข้อที่8ว่าด้วย การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
มีการวางแผนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ขอใช้ โดยยึดหลักความจ าเป็น ความเหมาะสม 
และอยู่บนพ้ืนฐานความประหยัด มีการติดตามการขอใช้งบประมาณ การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ จึงได้
ประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมด้านการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
     ความพยายาม 
     ในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษามีแผนกปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายจ่าย
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นจ านวน 
524,595 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 2.สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาการใฃ้วัสดุฝึก
ในการจัดการเรียน เป็นจ านวน 272,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.73 3.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ เป็นจ านวน440,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 4.รายจ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย เป็นจ านวน 680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.43 5.รายจ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เป็นจ านวน 
787,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.05  
 

ผลการด าเนินการ    
ที ่ ประเด็นพิจารณา งบด าเนินการ ร้อยละ ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อปุกรณ์และสื่อส าหรับการจดัการเรยีนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

524,595.00 3.42 ไม่ม ี

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดฝุึกในการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

272,000.oo 25.73 ม ี

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อปุกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวชิาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

440,500.00 2.82 ม ี

4 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

680,000.00 4.43 ไม่ม ี

5 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนนิงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

787,075.00 5.05 ม ี
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 
งบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 
2558 

2 งบประมาณค่าวัสดุฝึกคิดเป็นมูลค่าของแต่ละแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 
3 งบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 
4 งบประมาณค่าด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม งานวิจัย ปีการศึกษา 2558 

5 
งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

6 งบด าเนินการประจ าปี 2558 
7 แบบภาคสนาม 3.11 
8 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2558 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี :  3.12 
 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารงานตามนโยบายของการอาชีวศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีระดับคุณภาพ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี2556-2558 ตามกลยุทธ์ข้อที่ 19. 
ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการกับเครือข่ายว่าด้วยวิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ความพยายาม 
     ซึ่งในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษาได้มีการจัดท า โครงการศึกษาดูงานจ านวน 4 แผนงาน โครงการเชิญ
วิทยากรภายนอกจ านวน 4 แผนงาน มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ทั้งนี้ยังมีสถานประกอบการทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา โดยได้รับนักศึกษาเพ่ือฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการต่างๆ 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

100 

3 
สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

67 

4 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

19 

5 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี2558 
2 แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี2556-2558 
3 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.12 
4 รายชื่อสถานประกอบการปี58 
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มาตรฐานที่ :  4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
      สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 7 
ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และมีการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท าโครงการต่างๆดังนี้ 1. โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ 2. โครงการ
บริการชุมชนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. โครงการบริการชุมชนแผนก วิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
4. โครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการด าเนินการ 

 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 2 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

96.11 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ60เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 90.17 

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 

4.12 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนามตัวบ่งชี้4.1 
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มาตรฐานที่ :  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 6 โดย
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556-2558 ว่าด้วย ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดท าและเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์หรือชุมชน 
     ความพยายาม 
     สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับ
รางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดท าโครงการ 
(กิจกรรม) ดังนี้ 1. โครงการประกวดนวัตกรรม,สิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักศึกษา 2. โครงการสนับสนุน 
ประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมภายนอก 3. งานสนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 4. งาน
สนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5. งานสนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชา
สถาปัตยกรรม 6. งานสนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 
ถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น 
ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3 
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

95.00 

4 
สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

40.00 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ 

10.00 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 5.1 
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มาตรฐานที่ :  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยของครู 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนัก ในการส่งเสริมครูให้มีคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 6 
โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ว่าด้วย ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดท าและเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์หรือชุมชน 
     ความพยายาม 
     สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มี
การประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ โดยปีการศึกษา 
2558 ได้จัดท าโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 1. งานรวบรวมสื่อการสอนและงานวิจัยครู 2. โครงการประกวดสื่อการ
สอน งานวิจัย 3. โครงการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่ระดับภาคและระดับประเทศ
ของครู  

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มี 

3 
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

100 

4 
สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

100 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

16.66 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม5.2    
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มาตรฐานที่ :  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุ
บ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าไปปรับปรุง การบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-
2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 8 ว่าด้วยการส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กลยุทธ์ ข้อที่10 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา2555เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     ในปีการศึกษา 2558 แผนกกิจกรรม มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และแบบติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ซึ่งมี โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา  
2.กิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู 3.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาพุทธบูชาน้อมพระธรรม 
4.กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินีและร่วมใจท าความดีเพ่ือแม่หลวง 5.กิจกรรมปันน้ าใจปันโลหิตพิชิตความดี
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 6.กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชาและร่วมใจท าความดีเพ่ือพ่อหลวง 7.กิจกรรมวัน
รัฐธรรมนูญ 8.กิจกรรมปันน้ าใจปันโลหิตพิชิตความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
 

 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

9 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

100 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

100 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

4.7 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนามตัวบ่งชี้ 6.1 
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มาตรฐานที่ :  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  6.2  ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาในด้านกาอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งระบุ
ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี2556-2558 ตามกลยุทธ์ข้อที่ 16 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน และกลยุทธ์ข้อที่ 17 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 
     ความพยายาม 
     ในปีการศึกษา 2558 แผนกกิจกรรมได้จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึก 
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในการส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก เช่น โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการ
กิจกรรมอาสาพัฒนา โครงการกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชา และร่วมใจท าความดีเพ่ือพ่อหลวง เป็นต้น 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

100 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

100 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

มี 

5 
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

4.55 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

มาตรฐานที่ :  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     ถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาในด้านกีฬาและนันทนาการ โดย
ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ในการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าไปปรับปรุง การบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-
2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 11 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และมีการก าหนด
แผนปฏบิัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้  
     ความพยายาม 
     ในปีการศึกษา 2558 แผนกกิจกรรมได้จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึก 
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่นกิจกรรมชมรม 
โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์สถาบันน้องพ่ี โครงการกิจกรรมประกวด MT-STAR 2015 โครงการกิจกรรมการ
แข่งขัน MT-FUTSAL 2015 การแข่งขันกีฬาภายนอก 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

7 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 100 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

100 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 

4.6 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 6.3 
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มาตรฐานที่ :  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา  
ปี๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 9 ว่าด้วย การส่งเสริมผู้เรียนในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ซึงได้มี
การมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน และการประเมินความพึงพอใจ 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
     ความพยายาม 
     จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้มีการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 ได้จัดท าโครงการ(กิจกรรม) ดังนี้ 1. โครงการโครงการพัฒนาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูและบุคลากร 2. โครงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

2 

2 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

100 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 4.63 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม6.4 
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มาตรฐานที่ :  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยครูและบุคลากร
ทุกคนเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 22 ว่าด้วยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยด าเนินงานตามมาตรฐาน  
การอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 และ กลยุทธ์ ข้อที่ 23 ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2555 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     ความพยายาม 
     แผนปฏิบัติงานประจ าปี2558 1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2.รายงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 4.รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอก 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3 
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5 
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 

และ (5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ 

(4) 
4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 แผนพัฒนาสถานศึกษา2556-2558 
2 แผนปฏิบัติงาน2558 
3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
4 รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
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มาตรฐานที่ :  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และแสดงถึง
คุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของ ตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพดีมาก และสอดคล้องตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 22 ว่าด้วยการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยด าเนินงานตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 และ กลยุทธ์ ข้อที่ 
23 ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน 
     ความพยายาม 
     ในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษามีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือให้บุคลากรทุกๆคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดให้ทุกๆตัวบ่งชีมีผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ครูและบุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของการผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
 
ผลการด าเนินการ   

มาตรฐาน 
ตัว
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1 1.1 /         
  1.2 /         
  1.3 /         
  1.4     /     
  1.5     /     
  1.7     /     
  1.8 /         
  1.9 /         
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มาตรฐาน 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
2 2.1 /         
  2.2 /         
  2.3 /         
  2.4 /         
  2.5   /       
3 3.1 /         
  3.2 /         
  3.3 /         
  3.4 /         
  3.5 /         
  3.6 /         
  3.7 /         
  3.8 /         
  3.9 /         
  3.10 /         
  3.11     /     
  3.12 /         
4 4.1 /         
5 5.1 /         
  5.2 /         
6 6.1 /         
  6.2 /         
  6.3 /         
  6.4 /         
7 7.1 /         

รวม 28 1 4 0 0 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์

ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 - 33 ตัวบ่งชี ้ 4 
พอใช้ 18 - 23 ตัวบ่งชี ้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 - 17 ตัวบ่งชี ้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 34 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.25 ด ี

มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 23 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 58 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 10 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมาก 
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เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์   
    การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 

         ใช่          ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม          ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 

จุดเด่น  
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.4 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1 ระดับคุณภาพและการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา 
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
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3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองาน วิจัยของผู้เรียน 
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

1) ควรด าเนินการชี้แจง นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาด าเนินการลงทะเบียนเรียน
เพ่ือปรับปรุงผลการเรียน 

2) ควรมีการติดตามกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอ่อนและคาดว่าจะไม่ส าเร็จการศึกษาตามรุ่น ให้ด าเนินการแก้ไข
ผลการเรียนของตนเองโดยการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา  

3) ควรจัดกระบวนการเรียนในรายวิชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถยกระดับผลกา ร
เรียนให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ 

4) ควรคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลและปรับวิธีการเรียนให้เกิดความหลากหลายเพ่ือลด
จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ด้วยการเรียนในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

5) ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน เช่นจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
ในทุกๆเรื่อง ที่เกิดกับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารู้สึกอุ่นใจและสบายใจมากที่สุด เช่น การส่ง SMS ถึง
ผู้ปกครอง การคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 


