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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษา โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาทุกกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้) ทางวิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
เป็นแนวในการด าเนินงานและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาและสร้างระบบตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน สรุปรายงานผลของแต่ละแผนงานโดยมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝุายอย่างชัดเจน  

การจัดท ารายงานฉบับนี้ได้น าเอาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุง
และพัฒนา อีกท้ังยังได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ท าให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย  

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2559 

ตัวบ่งชี้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 5 4.47     9.47 4.74 
2 5 5 5 5 5 5 29 4.83 
3 5 5 4 4   19 4.75 
4 5 5     10 5.00 

รวม 20 19.47 9 9 5 5 67.47 4.82 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”     จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน 0 ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”   จ านวน 0 ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน 0 ตัวบ่งชี้ 

 
1.2 จุดเด่น 

1. ด้านบุคลากร (MAN) 
1.1. ได้รับความร่วมมือจากผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านของการให้ข้อมูลตอบกลับจากการได้งานท า

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี 
1.2. ได้รับความร่วมมือในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา และการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นอย่างดี  
1.3. ผู้อ านวยการมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานและมีวิสัยทัศน์ ในด้านการจัด

การศึกษา 
1.4. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคน 
1.5. บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการท างาน 
1.6. ได้รับความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนจาก บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หรือ

หน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา 
1.7. ครูมีความรับผิดชอบในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายรวมทั้งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีการ
บันทึกหลังการสอน ทุกคน 

1.8. ครูมีการพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆปี
การศึกษา 

2. ด้านงบประมาณ (Money) 
2.1 มีงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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3. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
3.1. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าสื่อการสอน 
3.2. โครงการของนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและ

ได้รับรางวัลต่างๆ 
3.3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมหลักสูตร ครบทุกด้าน 

 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านบุคคล (Man) 
1.1 นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา 
1.2 นักศึกษาติด มผ. กิจกรรม และไม่มาแก้ 
1.3  จ านวนนักศึกษาออกกลางคันมีจ านวนมากเนื่องจากมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00  

2. ด้านงบประมาณ (Money) 
2.1 สถานศึกษามีงบประมาณด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ 
2.2 สถานศึกษามีงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่เพียงพอ 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
1. ด้านบุคคล (Man) 

2.1. ครคูวรกระตุ้นนักศึกษาให้มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งงานให้ครบ และสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
ได้ก าหนด 

2.2ครูควรอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงผลเสียที่จะได้รับหากไม่แก้ไขกิจกรรม 
2.3. ครคูวรวางแผนเรื่องการเรียนให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมถึง 2.00 
2.4 ผู้บริหารควรปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักความรับผิดชอบ 

2. ด้านงบประมาณ (Money) 
3.1. กรณกีารจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึกไม่เพียงพอนั้น ทางผู้บริหารได้เข้าใจในเรื่องของเกณฑ์

ตามก าหนด แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการแล้ว ผู้บริหารได้ใช้วัสดุฝึกอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด โดยการเติมเต็มในวัสดุฝึกท่ีใช้ไป ไม่ได้ซื้อใหม่ทั้งหมด 

3.2. ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงผล
งาน โครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจัยทั้งภายนในและภายนอก  
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
ที่ตั้ง  24    หมู่ที่ 4ถนนลอยเคราะห์ ซอย.2 ต าบลช้างคลาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   

รหัสไปรษณีย์ 50100 
โทรศัพท์ 053-282080โทรสาร053-208112 
Website www.metro.ac.th 
E –mail metroschool@hotmail.com 
สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับชุมชนลอยเคราะห์ ด้านหน้าติดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การเชียงใหม่ ด้านหลังติดกับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต   
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

แผนกทะเบียน 
งานSoftware 

แผนกประชาสมัพนัธ์ แผนกวชิาช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 

แผนกวิชาช่างยนต ์ แผนกวิชาช่างอิเลก็ฯ 

แผนกวิชาสามญั 

งานหอ้งสมุด 

แผนกวิชา IT 

แผนกปกครอง 

แผนกกิจกรรม 

งานแนะแนวและพยาบาล 

แผนกแผนและพฒันาคุณภาพ 

 

ฝ่าย MIS 

งาน Hardware 

งาน กราฟฟิก 

แผนกบุคคล 

 

แผนกอาคารสถานท่ี 

ฝ่ายชุมชนสมัพนัธ์ 

แผนกส านกังาน 

- งานการเงิน 

- งาน กยศ 

- งานธุรการ 
- งานจดัซ้ือและพสัดุ 

 
งานทวิภาคี 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.มรกต สุวรรณชิน ประธานกรรมการ (ผู้รับใบอนุญาต) 
2 ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน กรรมการ (ผู้จัดการ) 
3 ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 นายสมชาติ พ่ึงพินิจ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
5 นางอมราวดี คุณยศยิ่ง กรรมการ  ผู้แทนครู 
6 นายมารุต ศิริธร กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการ)  

 
2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

(คน) ครู
ประจ า 

ครู
พิเศษ 

ม ี ไม่ม ี ป.เอก ป.โท ป.ตร ี
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

 

ยานยนต์ 4 4 - 4 - - - 4 - 

อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - 3 - - - 3 - 

สถาปัตยกรรม 3 3 - 3 - - - 3 - 

เทคนิคยานยนต์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

2 2 - 2 - - - 2 - 

เทคนิค
สถาปัตยกรรม 

2 2 - 2 - - - 2 - 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 3 - 3 - - - 3 - 

รวมครู 20 20 - 20 - - 1 19 - 

ครูพ้ืนฐาน 10   10   - 10  

รวมครูทั้งหมด 30   30   1 29  
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2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝุาย/แผนกวิชา/งาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 
 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

งานพัสดุ-จัดซื้อ 1 - - 1 - 
งานบริหารทั่วไป 1 - - 1 - 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 

รวม 3 - - 3 - 
 
 

2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปกติ 
ทวิ
ภาคี 

เทียบ
โอน 

ปกติ 
ทวิ
ภาคี 

เทียบ
โอน 

ปกติ ทวิ 
เทียบ
โอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานสถาปัตยกรรม 

 
80 
14 
10 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
76 
32 
20 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
50 
27 
38 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
206 
73 
68 

รวมปวช. 104 - - 128 - - 115 - - 347 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
- สาขางานเทคนิค
สถาปัตยกรรม 
- สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
54 

 
15 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
27 

 
5 
 

6 
 

6 

 
- 
 

22 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

    
81 

 
42 

 
6 
 

6 

รวมปวส. 69 - - 44 22 - - - - 135 
รวมทั้งหมด 173 - - 172 22 - 115 - - 482 
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2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

 
2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานสถาปัตยกรรม 

 
24 
18 
21 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
24 
18 
21 

รวม 63 0 0 63 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
21 
0 
3 
4 

 
0 

22 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
21 
22 
3 
4 

รวม 28 0 0 50 
รวมทั้งหมด 91 22 0 113 

 
(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา 
 
2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

1. เข้าร่วมจัดกิจกรรม งานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม 
2. เข้าร่วมจัดนิทรรศการ วันเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
3. เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนชลประธานผาแตก 
4. ร่วมจัดกิจกรรม ลูกทุ่งโร้ดโชว์  โรงเรียนต าบลริมปิง 
5. เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกอาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

 2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
1. นายนพดล  จิระนันทราพร รางวัลผู้บริหารท าคุณประโยชน์ทางพุทธศาสนา 

     รางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
 2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 

1. รางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่9 
ได้รับผลการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก  ได้แก่ 

  1. นายวิชชุกร  บัวค าซาว 
  2. นายสรายุทธ  บุญเลา 
  3. นายอัษฎากร  ค าโชติรส 
  4. นายนพฉัตร  กิติยา 
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2. รางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่9 
ได้รับผลการประเมินผลงานในระดับ ดี  ได้แก่ 

  1. นายวริทธิ์พล บุณยเดชาวรรธน์ 
  2. นางสาวรสสุคนธ์  ล าจวน 
  3. นายทิฐิกร  ล าเจียกหอม 
  4. นางสาวชญาญ์รัฏฐ์  คุณยศยิ่ง 

5. นางสาวณัฐปภัสร์พงศ์ธนาภัค 
6. นางสาวพงษ์วิภา  เทวีลาภรณ์ 
7. นายกิตติชัย  ตนตรง 
8. นายณัฐภูมิ  จาระธรรม 
9. นายนฤเดช  ค๊ะณาระต๊ะ 
10. นายรัชชัย  ภิรมศร ี
11. นางสุชาดา  บาลี 
12. นายสุรัช  ทองแก้ว 
13. นายสุวัฒน์  สุริยาวงค ์
14. นายเสกสรร  การใจเย็น 

3. รางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่9 
ได้รับผลการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน  ได้แก่ 

  1. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  เอี่ยมใจ 
  2. นางสาวจันทร์จิรา  พรมลา 

3. นายจิตรพงษ์ปินตาปวง 
4. นางสาวพิมวลี  วงค์ศุภชาติ 
5. ว่าที่ร้อยตรีปานประทีป  แสงเมือง 
6. สิบเอกพชร  เทพปัน(ประเภทสื่อชิ้นงาน) 

4. รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงการนิเทศส่งเสริมการน านวัตกรรมสู่การเรียนรุ้ด้านอาชีวศึกษา
ได้แก่  

1. นายมนตรี  เมาะศรี 
 2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

1. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ทักษะฝีมือวิชาชีพในสถานประกอบการของมูลนิธิเฟือง
พัฒนาในนิคมอุตสาหกรรม บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่นจ ากัด(มหาชน) 

1. นายภูธนิศร์สิทธิ  จุยค าวงศ์  
2. นายอภิสิทธิ์   เงินต๊ะ 
3. นายธีรพงษ์  ความมัง 
4. นางสาวออย  อินทรเทพ 
5. นายอาทิตย์  แซ่แต้ 
6. นายสริยา  สิทธิสงคราม 
7. นายชานนทร์  กันทะแก้ว 
8. นายธีรศานต์  แสนใจบาน 
9. นายวิทยากร  สมเพชร 
10. นายจัสตุรงค์  สาธรเวช 
11. นายสิทธิโชค  แกรอด 
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2. รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางด้านสถาปัตยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “The layer of tome in 
ViengJedrin” ได้แก่ 

  1. นางสาวธีรพร  โควานันท์ 
  2. นายกษิดิษ  คิดไชย 
  3. นางสาวสุภาวิดา  จี้ยะสถาน 
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2. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1.1 ปรัชญา 

ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม 
3.1.2วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเป็นองค์กรแห่งความสุข   สร้างผู้เรียนให้เป็นช่างสุภาพได้มาตรฐานและการ
ยอมรับจากสังคม 
3.1.3พันธกิจ 

1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักสูตร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดี เปี่ยมไปด้วยความสุขทางกาย วาจา และใจ สามารถศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

2.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ โดยพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการ
ระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มีกระบวนการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้สร้าง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน ามาใช้งานได้จริง เพ่ือน าไปสู่
ความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับประเทศ 

4.ส่งเสริมพัฒนาการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีทันสมัย ตลอดจนการให้บริการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

5.ส่งเสริมพัฒนาการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ โดยจดัให้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพเพ่ือให้เป็นคนดีของสังคม เป็นช่างที่มีความ
สุภาพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม 
ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการที่เน้นผลส าเร็จของงาน 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ สถานประกอบการ ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้เทคนิคการ
บริหารที่เน้นการกระจายอ านาจ ก ากับด้วยนโยบาย การวางแผน ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
และน าไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

7.การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านสามัญ และด้าน
สนับสนุนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

8.การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของผู้ขอใช้ โดยยึดหลักความจ าเป็น ความเหมาะสม และอยู่บนพ้ืนฐานของความประหยัด มีการติดตามการ
ขอใช้งบประมาณ และการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ 

9.ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาคุณภาพ มีการตรวจ
ติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
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3.1.4  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม 

 
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการ
สอน 

1,245,000 8.73  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 

440,500 3.09  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด 
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

750,000 5.26  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

714,700 5.01  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 50,000 0.35  
ฯลฯ    

รวมรายจ่ายเทียบกับงบด าเนินการทั้งหมด 3,200,200 0.22  
 
3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง

ล่าสุด 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2555 
 
 

1.งานการเงินและ กยศ. จะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองทุนการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้
นักศึกษาทราบ 
 
 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการควรตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่งให้ผู้บริหาร 
3.แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
วางแผนออกแนะแนวในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
4.อาจารย์ที่ปรึกษาควร ก ากับ ติดตาม
นักศึกษาอย่างเข้มงวด 
 

1.ทุกวันพฤหัสบดีหลังเคารพธงชาติ 
งานกยศ. ได้แจ้งข่าวสารให้กับ 
นักศึกษา และยังประกาศข้อมูลต่าง
ทางเฟสบุคและเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย และประกาศข่าวสารติด
บอร์ด 
2.ท าการตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง
ให้ผู้บริหาร 
3.มีการขยายพื้นที่ในการออกแนะ
แนวในจังหวัดล าพูนเพ่ิมอีก1
จังหวัด 
4.อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา
ที่ขาดเรียนและบันทึกข้อมูลลง
ระบบ 
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 5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม เพื่อให้
ยอดนักศกึษาไม่ผ่านกิจกรรมลดลง 
 
6.แผนกปกครองควรเดินตรวจรอบ
วิทยาลัยและท าโครงการตรวจสารเสพ
ติด 
 
7.วางแผนงานเพ่ือรองรับสมาคม
อาเซียนในอนาคต 
 
8.ท าช่องทางเผยแพร่เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและบทความต่างๆ 
9.ท าข้อสอบเพ่ือทดสอบความรู้
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆของ
วิทยาลัย 

5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม โดย
หักคะแนนนักศึกษาที่ขาดกิจกรรม 
ของวิทยาลัย 
6.ได้ออกตรวจรอบวิทยาลัยทุก
สัปดาห์และน าสถานพยาบาล
เชียงใหม่แลปเข้ามาตรวจสารเสพ
ติด 
7.จัดท าโครงการทักษะทางภาษา
เพ่ือรองรับสมาคมอาเซียนใน
อนาคต 
8.ท าโครงการอบรมการท าวิจัย
ให้แก่ครูและให้เผยแพร่ผลงานบน
เว็บไซต์ 
9.น าระเบียบและเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยขึ้นระบบ  
E-office เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงาน ต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 
2555 
 
 

1.งานการเงินและ กยศ. จะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองทนุการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้
นักศึกษาทราบ 
 
 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการควรตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่งให้ผู้บริหาร 
3.แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
วางแผนออกแนะแนวในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
4.อาจารย์ที่ปรึกษาควร ก ากับ ติดตาม
นักศึกษาอย่างเข้มงวด 
 
5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม เพื่อให้
ยอดนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมลดลง 
 
6.แผนกปกครองควรเดินตรวจรอบ
วิทยาลัยและท าโครงการตรวจสารเสพ
ติด 
 
 

1.ทุกวันพฤหัสบดีหลังเคารพธงชาติ 
งานกยศ. ได้แจ้งข่าวสารให้กับ 
นักศึกษา และยังประกาศข้อมูลต่าง
ทางเฟสบุคและเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย และประกาศข่าวสารติด
บอร์ด 
2.ท าการตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง
ให้ผู้บริหาร 
3.มีการขยายพื้นที่ในการออกแนะ
แนวในจังหวัดล าพูนเพ่ิมอีก1
จังหวัด 
4.อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา
ที่ขาดเรียนและบันทึกข้อมูลลง
ระบบ 
5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม โดย
หักคะแนนนักศึกษาที่ขาดกิจกรรม
ของวิทยาลัย 
6.ได้ออกตรวจรอบวิทยาลัยทุก
สัปดาห์และน าสถานพยาบาล
เชียงใหม่แลปเข้ามาตรวจสารเสพ
ติด 
 
 



13 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
ล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 7.วางแผนงานเพ่ือรองรับสมาคม
อาเซียนในอนาคต 
 
8.ท าช่องทางเผยแพร่เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและบทความต่างๆ 
9.ท าข้อสอบเพ่ือทดสอบความรู้
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆของ
วิทยาลัย 

7.จัดท าโครงการทักษะทางภาษา
เพ่ือรองรับสมาคมอาเซียนใน
อนาคต 
8.ท าโครงการอบรมการท าวิจัย
ให้แก่ครูและให้เผยแพร่ผลงานบน
เว็บไซต์ 
9.น าระเบียบและเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยขึ้นระบบ E-
office เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 
2555 
1. ควรมีการจัดประกวดหรือแข่งขัน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์
งานวิจัยของครูในระดับสถานศึกษา 
หรือสาขางาน เพ่ือน าไปสู่การ
แข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค 
หรือระดับชาติ เป็นการกระตุ้นและ
สร้างแจงจูงใจให้ครูท าวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
2. ควรสนับสนุนให้ครู ได้ท าการ
วิจัย โดยเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการ
วิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
สามารถสนับสนุนได้ 
3. ควรจัดอบรมการเขียนรายงาน
โครงงานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรมให้ครูผู้สอนเพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
1. มีการจัดประกวดงานวิจัยและ

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครูผู้สอน
และส่งเสริมการแข่งขันในระดับต่าง 
ๆ ในแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ไม่มีแผนปฏิบัติงานในการเสนอ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
เพียงท าผลงานเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับงานวิจัยให้ได้รับ
การเผยแพร่ 
3.ได้จัดท าแบบฟอร์มพร้อมทั้ง
รายละเอียดวิธีการเขียนรายงานการ
วิจัยอย่างละเอียด ให้บุคลากรทุกคนได้
ท าการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
1.ท าการจัดประกวดงานวิจัยและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตาม
แผนปฏิบัติงาน “โครงการประกวด
สื่อการสอน งานวิจัย”  อีกท้ังได้
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่
ระดับภาคและระดับประเทศ คือได้
ส่งผลงานครูเข้าร่วมประกวดตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ประกวด
แข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่  8  
โดยมีสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย และ การส่งเข้า
ประกวดของคุรุสภา  
2.ไม่มีผลจากแผนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
3.บุคลากรเขียนรายงานการวิจัย
ตามแบบฟอร์มและรายละเอียด
ตามท่ีก าหนดได้ครบทุก
องค์ประกอบ 
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4. ควรสนับสนุนการส่งผลงาน
โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาเข้า
ประกวด กับหน่วยงานหรือ
ภาคอุตสาหกรรมให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
5.ควรมีการพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือน าข้อมูลไป
พัฒนาสถานศึกษา ตามวงจร
คุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
6. ควรจัดโครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี ทั้งระดับ 
ปวช. และ ปวส. เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
7. ควรสร้างความเข้าใจให้นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครอง เห็น
ความส าคัญของการฝึก
ประสบการณ์เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

4.มีการจัดประกวดงานวิจัยและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
และส่งเสริมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
ในแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
5.ได้ท าการพัฒนาระบบเก็บข้อมูล
สารสนเทศในการเก็บข้อมูลส าหรับ
การค้นหาข้อมูลไปพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
6.จัดท าโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. 
ในการเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
 
 
 
7.ท าการปฐมนิเทศชี้แจงท าความ
เข้าใจในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

4.ท าการจัดประกวดผลงาน
นักศึกษาตามโครงการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
ของนักศึกษา และท าการส่งผลงาน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่  29     วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ ปีการศึกษา  
2558  ระหว่างวันที่ 4-5  
กุมภาพันธ์  2558   ณ  จังหวัด
ล าพูน 
 
5.ท าการพัฒนาระบบเก็บข้อมูล
สารสนเทศในการท ากิจกรรม 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ตั้งแต่
การท าโครงการ การท าแบบติดตาม 
ซึ่งทั้งโครงการและแบบติดตามได้
ระบุการพัฒนาสถานศึกษาตาม
วงจรคุณภาพในการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
 
6.ท าการจัดโครงการศึกษาดูงาน
ให้กบันักศึกษาทุกชั้นปี ตาม
โครงการศึกษาดูงานของแต่ละ
แผนกวิชา ทั้งในสถานประกอบการ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
7.มีการจัดท าโครงการปฐมนิเทศ
ให้แก่นักศึกษา สัมมนาจากสถาน
ประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยมีผลจากการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ที่เข้าใจความส าคัญ
และมีผลการฝึกประสบการณ์บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 



15 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
ล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

8. ควรมีการจัดทีมการให้บริการ
วิชาการวิชาชีพ โดย 1 ทีมอาจจะ
ประกอบด้วยผู้เรียนหลายสาขางาน
โดยเฉพาะสาขาท่ี ไม่เอ้ือมากนักใน
การให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ มี
การประสานข้อมูลกับชุมชน หรือ
หน่วยงานที่จะออกให้บริการวิชาชีพ
เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการ การ
รับบริการและจัดทีมการออก
ให้บริการที่มีความเหมาะสม 

8.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการ
ออกบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ประสานงานกับข้อมูลชุมชนที่จะออก
บริการในแผนปฏิบัติงานของตามแต่
ละสาขาวิชาชีพ 

8.จัดท าแผนปฏิบัติงานในการ
บริการวิชาชีพให้แก่ชุมชมตามแต่ละ
สาขาวิชาชีพปีการศึกษาละ  2  
ครั้ง  โดยแต่ละครั้งได้ท าการส ารวจ
และจัดท าการให้บริการอย่าง
เหมาะสม อีกท้ังท าการส ารวจ
ประเมินความพึงพอใจในทุกครั่ง
ของการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
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4.การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้องศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 77.57 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 
สถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบ
กลับ 

ร้อยละ 100 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส ารวจร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ป ี
2. งานประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานที่มีต่อ

คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานที่มีต่อ

คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 
รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านของการให้ข้อมูลและการตอบรับในเรื่องของผู้ที่
ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปีอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

2. ร้อยละ 75 นักศึกษามีงานท าหลังจากจบการศึกษา และได้รับการประสานงานจากสถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ในการออกส ารวจอาจมีความล่าช้า เพราะไม่เจอเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง 
2. ระยะเวลาในการออกส ารวจนักศึกษา ไม่ควรก าหนดเวลาที่แน่ชัด เนื่องมาจากสถานประกอบการและตัว

นักศึกษา  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ในการออกส ารวจอาจมีความล่าช้า เพราะไม่เจอเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง ในปีต่อไปจะท าการนัด
หมายกับเจ้าของหรือสถานประกอบการเพ่ือรับทราบข้อมูลในการท างานของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

2. ควรมีการนัดหมายเพ่ือทราบเวลาในการพบหัวหน้าหรือเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลใน
การท างานของนักศึกษาอย่างแท้จริง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษาแรก
เข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 

ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา 2557 
ยานยนต์ 44 24 54.55 
อิเล็กทรอนิกส์ 23  18 78.26 
สถาปัตยกรรม 30  21 70.00 
เทคนิคยานยนต์ 27 21 77.78 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 25 22 88.00 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 3 3 100.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 4 66.67 

รวม 158 113 71.52 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานสรุปผลผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
2. งานสรุปผลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
สะสม2.00 ขึ้นไป 
3. งานสรุปผลผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.47 ดี 
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จุดเด่น 
     ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา 
2. นักศึกษาติด มผ. กิจกรรม และไม่มาแก้ 
3. นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ครูกระตุ้นนักศึกษาให้มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งงานให้ครบ และสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
2. ครูอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงผลเสียที่จะได้รับหากไม่แก้ไขกิจกรรม 
3. ครูวางแผนเรื่องการเรียนให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมถึง 2.00 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

 มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

มี 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน
จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเปูาหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเปูาหมายที่ก าหนดและมีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปัตยกรรม ครั้งที่1 
2. โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปัตยกรรม ครั้งที่2 
3. โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ครั้งที่ 1 
4. โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ ครั้งที่ 2 
5. โครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1 
6. โครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 
7. โครงการบริการชุมชนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1 
8. โครงการบริการชุมชนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2 
9. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาสถาปัตยกรรม 
10. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างยนต์ 
11. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
12. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. งานอบรม/ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกของผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
15. โครงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา และการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นอย่างดี ท าให้มีระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก  

จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

มี 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและ
เปูาหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มี 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเปูาหมายที่ก าหนด 

มี 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปูาหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
2. โครงการเพิ่มผู้เรียน  
3. โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์ไทย  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
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จุดเด่น 
1. ผู้อ านวยการมีความสามารถในการถ่ายทอด  สื่อสาร และติดตาม นโยบายที่ส าคัญจากหน่วยงานต้นสังกัด

ให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

1 : 16 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

มี 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

1 : 10 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด 

รอ้ยละ 73.53 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. โครงการสวัสดิการบุคลากร 
3. งานส ารวจการได้รับการ ยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ

วิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอก 
4. งานอบรม/ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก ของ ผู้บริหาร / ครู / บุคลากรทางการศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคน  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดประสิทธิภาพในการประสานงานของแต่ละฝุายที่เก่ียวข้อง  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ควรจัดให้ทุกฝุายมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการปฏิบัติการท างานตามข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ= 
มี 

14,256,000 
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

124,500 ร้อยละ 8.73 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

440,500 ร้อยละ 3.09 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

750,000 ร้อยละ 5.26 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

714,700 ร้อยละ 5.01 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานสรุปรายจ่ายค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
2. งานสรุปรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
3. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
4. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
5. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
 
จุดเด่น 

1. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ3.09 ของงบด าเนินการ 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของงบด าเนินการ 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของงบด าเนินการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของ

งบด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุฝึกของแต่ละสาขาวิชาให้เพียงพอ และผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

มี 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อยสวยงาม 

มี 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

มี 

   (1) มีระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปูองกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
   (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนและแหล่งพักผ่อนของวิทยาลัยให้สวยงาม 
2. งานซ่อมบ ารุงทั่วไป และซ่อมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสาร ภายในวิทยาลัย   
3. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
4. งานจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์แต่ละสาขา 
5. งานซ่อมบ ารุงสื่อการเรียนการสอน 
6. สรุปสรุประดับคุณภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
7. งานส ารองข้อมูล 
8. งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
9. งานประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. บุคลากรใน งานอาคารสถานที่ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน และมีความตั้งใจในการท างาน   จึงท า
ให้ ภูมิทัศน์ของวิทยาลัย มีความสวยงาม  อาคารเรียนต่างๆมีความสะอาด เรียบร้อย และพร้อมในการใช้
งาน 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา 

มี 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 
แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

1:7 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน
ในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ครบทุกสาขางาน 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 
ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

1:30 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

จ านวน 6 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
2. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
3. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาช่างยนต์ 
6. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
7. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์         
8. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
9. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ(การศึกษาดูงาน) 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ(การเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดยได้รับความร่วมมือจาก บุคคล ชุมชน สถาน

ประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน การถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิมาเป็น
วิทยากร การมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน การบริจาคช่วยเหลือด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือสิ่ง
อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีสาขางานที่ด าเนินงานเชิญ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 7 สาขางาน จากทั้งหมด 8 สาขางาน โดยสาขางานที่ไม่ได้
ด าเนินงานได้แก่ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มีจ านวนผู้เรียนในสาขานี้  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความสนใจมาเรียนในสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

ครูทุกคน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ครูทุกคน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ครูทุกคน 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวชิา ซึ่งประกอบด้วย 

ครูทุกคน 

(1) การระบุปัญหา   
(2) การระบุวัตถุประสงค์   
(3) วิธีการด าเนินการ   
(4) การเก็บข้อมูล   
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  งานจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาและการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.  งานรวบรวมสื่อการสอนหรืองานวิจัยครู 
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ระดับคุณภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายรวมทั้งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน น าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยการศึกษาหรือการวิจัยและมีการนิเทศการสอนครูทุกคน 

2. ครูมีการท างานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ศึกษาครบทั้ง5หัวข้อ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และน าผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี 
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน ครบทุกสาขา 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 
2. งานจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาและการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. งานรวบรวมสื่อการสอนและงานวิจัยครู 
4. โครงการประกวดสื่อการสอนและงานวิจัยครู 
5. โครงการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่ระดับภาคและระดับประเทศของครู 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเดน็การประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
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จุดเด่น 
1. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในทุกๆปีการศึกษา 
2. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆปีการศึกษา 
3. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าสื่อการสอน และก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกๆปีการศึกษา 
4. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป

ปรับปรุง แก้ไขรายวิชาในทุกๆปีการศึกษา  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาต้องมีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. สถานศึกษาต้องมีการจัดท ารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามประเด็นการประเมินข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา

งานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ร้อยละ 4.56 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

 14 ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยผลงานที่
เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดโดยมีผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ร้อยละ 97.65 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 11.28 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
2. โครงการประกวดโครงงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก 
3. งานสนับสนุนโครงงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
4. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถานประกอบการ 

ระดับคุณภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
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จุดเด่น 
1. โครงการของนักศึกษามีจ านวนตามเกณฑ์ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด

และได้รับรางวัลต่างๆ 
2. ก ากับนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ให้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการสอดคล้อง

กับสาขางาน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศนักศึกษา มากกว่า 1 ครั้ง  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. โครงการของนักศึกษาควรมีชิ้นงานและผลงานการส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกหรือได้รับรางวัลให้มาก
ขึ้น 

2. เลือกสถานประกอบการให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ควรมีผลงานหรือได้รับผลงานการส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 
2. ควรเลือกสถานประกอบการให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ในการฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 7 

จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 7 

จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 14 

จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา 
2. โครงการพิธีไหว้ครู 
3. โครงการถวายเทียนพรรษาพุทธบูชาน้อมพระธรรม 
4. โครงการพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินีและร่วมใจท าความดีเพ่ือแม่หลวง 
5. กิจกรรมปันน้ าใจปันโลหิตพิชิต ความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
6. กิจกรรมปันน้ าใจปันโลหิตพิชิต ความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
7. กิจกรรมชมรม 
8. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 
9. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 
10. โครงการเมโทรรักธรรมชาติ 
11. ชมรมอาสาพัฒนา 
12. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
13. งานสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายนอก 
14. โครงการสานสัมพันธ์สถาบันน้องพ่ี  
15. โครงการประกวดดาว - เดือน 
16. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ MT-FUTSAL ๒๐๑๖ 
17. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
18. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ๒๐๑๖ 
19. โครงการ Good bye Senior 
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20. โครงการพัฒนาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
21. โครงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
22. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น 
23. โครงการออมทรัพย์เป็นนิจ 
24. โครงการแบ่งปันน้ าใจจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
25. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บ้านร้องธาร สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
26. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บ้านปางเปา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
27. โครงการบริการชุมชน บ้านร้องธาร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
28. โครงการบริการชุมชน บ้านปางเปา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
29. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาช่างยนต์ บ้านร้องธาร สาขางานยานยนต์ 
30. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาช่างยนต์ บ้านปางเปา สาขางานยานยนต์ 
31. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาช่างยนต์ บ้านร้องธาร สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
32. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาช่างยนต์ บ้านปางเปา สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
33. โครงการบริการชุมชน  ณ วัดย่าพ่าย สาขาวิชาการก่อสร้าง 
34. โครงการบริการชุมชน บ้านปางเปา สาขาวิชาการก่อสร้าง 
35. โครงการบริการชุมชน ณ วัดย่าพ่าย สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
36. โครงการบริการชุมชน บ้านปางเปา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
37. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บ้านร้องธาร  
38. โครงการบริการชุมชนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บ้านปางเปา 

 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมหลักสูตร ตรงตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.4 ในข้อ 1,2,3  
.ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านละอย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม และมีผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครบทุก
คน และครบทุกด้าน  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในข้อ 4 และข้อ 5 ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงควรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ในข้อที่ 4 และ 5 จะต้องมีจ านวนกิจกรรม ด้านละอย่างน้อย 5 กิจกรรม  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ในข้อที่ 4 และ 5 ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครง 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. งานประเมินคุณภาพภายใน2559 
3. งานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
4. งานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษาและตรวจติดตาม 
5. โครงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี2559 
6. งานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและได้ปฏิบัติตามแผน 

2. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
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มาตรฐานที่ : 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี : 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

ผลการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
ปีท่ีผ่านมา ปีท่ีปัจจุบัน 

พัฒนา/ไม่พัฒนา 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1   
5 ดีมาก พัฒนา 

1.2   
4.47 ดี พัฒนา 

2.1   
5 ดีมาก พัฒนา 

2.2   
5 ดีมาก พัฒนา 

2.3   
5 ดีมาก พัฒนา 

2.4   
4 ดี พัฒนา 

2.5   
5 ดีมาก พัฒนา 

2.6   
5 ดีมาก พัฒนา 

3.1   
5 ดีมาก พัฒนา 

3.2   
5 ดีมาก พัฒนา 

3.3   
4 ดี พัฒนา 

3.4   
5 ดีมาก พัฒนา 

4.1   
5 ดีมาก พัฒนา 

 
จ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา ร้อยละ 

13 13 100.00 
 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช้ 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  4.47 ดี 
มาตรฐานที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ดีมาก 

 
  
5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”     จ านวน  11 ตัวบ่งชี้ 
 5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”     จ านวน    3 ตัวบ่งชี ้
 5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน    0 ตัวบ่งชี ้
 5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน    0 ตัวบ่งชี ้
 5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”   จ านวน    0 ตัวบ่งชี ้
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.2.1 จุดเด่น 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านของการให้ข้อมูลและการตอบรับใน
เรื่องของผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี
อยู่ในระดับ ดีมาก 

2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา และการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นอย่างดี ท าให้มีระดับคุณภาพใน
การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก 

3. ผู้อ านวยการมีความสามารถในการถ่ายทอด  สื่อสาร และติดตาม นโยบายที่ส าคัญจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง 

4. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคน 
5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือ

ท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ3.09 ของงบด าเนินการ 
6. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของงบด าเนินการ 

7. บุคลากรใน งานอาคารสถานที่ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน และมีความตั้งใจในการ
ท างาน   จึงท าให้ ภูมิทัศน์ของวิทยาลัย มีความสวยงาม  อาคารเรียนต่างๆมีความสะอาด เรียบร้อย และ
พร้อมในการใช้งาน 

8. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดยได้รับความร่วมมือจาก บุคคล ชุมชน 
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน การถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นวิทยากร การมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน การบริจาคช่วยเหลือด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
หรือสิ่งอื่นๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายรวมทั้งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน น าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยการศึกษาหรือการวิจัยและมีการนิเทศการสอนครูทุก
คน 

10. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาในทุกๆปีการศึกษา 

11. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูพัฒนารายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆปีการศึกษา 

12. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าสื่อการสอน และก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกๆปีการศึกษา 

13. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
น าผลไปปรับปรุง แก้ไขรายวิชาในทุกๆปีการศึกษา 

14. โครงการของนักศึกษามีจ านวนตามเกณฑ์ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ทั้งหมดและได้รับรางวัลต่างๆ 
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15. ก ากับนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ให้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการสอดคล้องกับสาขางาน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศนักศึกษา มากกว่า 1 ครั้ง 

16. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมหลักสูตร ตรงตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.4 
ในข้อ 1,2,3  .ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านละอย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม และมีผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมครบทุกคน และครบทุกด้าน 
 
 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา 
2. นักศึกษาติด มผ. กิจกรรม และไม่มาแก้ 
3. นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00  
4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ

3.12 ของงบด าเนินการ 
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของงบด าเนินการ 
6. สถานศึกษามีสาขางานที่ด าเนินงานเชิญ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 7 สาขางาน จากทั้งหมด 8 สาขางาน โดยสาขางานที่ไม่ได้
ด าเนินงานได้แก่ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มีจ านวนผู้เรียนในสาขานี้ 

7. สถานศึกษาต้องมีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตาม 
 
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. ครูกระตุ้นนักศึกษาให้มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งงานให้ครบ และสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

2. ครูอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงผลเสียที่จะได้รับหากไม่แก้ไขกิจกรรม 
3. ครูวางแผนเรื่องการเรียนให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมถึง 2.00 
4. ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุฝึกของแต่ละสาขาวิชาให้เพียงพอ และผ่าน

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
5. ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน และการประกวด 

แสดงโครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจัยแต่ละแผนกวิชาอย่างเหมาะสมภายในสถานศึกษา และตรงตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความสนใจมาเรียนในสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

7. สถานศึกษาต้องมีการจัดท ารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามประเด็นการประเมินข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี 
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

8. ควรมีผลงานหรือได้รับผลงานการส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน ควรเลือกสถาน
ประกอบการให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ในการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ 

9. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ในข้อที่ 4 และ 5 ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และให้นักศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ 

10. ในการออกส ารวจอาจมีความล่าช้า เพราะไม่เจอเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง ในปีต่อไป
จะท าการนัดหมายกับเจ้าของหรือสถานประกอบการเพ่ือรับทราบข้อมูลในการท างานของนักศึกษาอย่าง
แท้จริง 
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ควรจัดให้ทุกฝุายมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการปฏิบัติการ     ท างานตามข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภายนอ 
 
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. ควรด าเนินการชี้แจง นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาด าเนินการลงทะเบียน
เรียนเพ่ือปรับปรุงผลการเรียน 

2. ควรมีการติดตามกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอ่อนและคาดว่าจะไม่ส าเร็จการศึกษาตามรุ่น ให้ด าเนินการแก้ไข
ผลการเรียนของตนเองโดยการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา  

3. ควรจัดกระบวนการเรียนในรายวิชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถยกระดับผลการ
เรียนให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ 

4. ควรคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลและปรับวิธีการเรียนให้เกิดความหลากหลายเพ่ือลด
จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ด้วยการเรียนในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน เช่นจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
ในทุกๆเรื่อง ที่เกิดกับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารู้สึกอุ่นใจและสบายใจมากท่ีสุด เช่น การส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง 
การคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
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ภาคผนวก 
- Template มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 
- รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
- รายชื่อคณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
สาขางาน จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษา 1 ปี 
จ านวนผูท่ี้
ไดง้านท า 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม ร้อยละ จ านวนแบบ
ส ารวจท่ีส่ง 

จ านวนแบบ
ส ารวจท่ีตอบ

กลบั 

ร้อยละ จ านวนขอ้มูลตอบกลบัท่ีมีผลการประเมินเฉล่ีย 3.51-5.00 

  ดา้นคุณลกัษณะฯ ดา้นสมรรถนะหลกัฯ ดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยานยนต ์ 20 0 17 2 19 95 19 19 100 19 100 19 100 19 100 

อิเลก็ทรอนิกส์ 6 0 5 1 6 100 6 6 100 6 100 6 100 6 100 

สถาปัตยกรรม 4 0 3 1 4 100 4 4 100 4 100 4 100 4 100 

เทคนิคยานยนต ์ 32 13 3 5 21 66 21 21 100 21 100 21 100 21 100 

อิเลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

35 12 8 7 
27 77 

27 27 
100 

27 
100 

27 
100 

27 
100 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 9 3 3 0 6 67 6 6 100 6 100 6 100 6 100 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 107 28 39 16 83 77.57 83 83 100.00 83 100.00 83 100.00 83 100.00 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 

สาขางาน จ านวนผูเ้รียน
แรกเขา้ของรุ่น 

จ านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษา ร้อยละ จ านวนผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั ร้อยละ จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 

ยานยนต ์ 44 24 55 3 7 41 93 

อิเลก็ทรอนิกส์ 23 18 78 1 4 15 65 

สถาปัตยกรรม 30 21 70 1 3 21 70 

เทคนิคยานยนต ์ 27 21 78 0 0 9 33 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 25 22 88 2 8 5 20 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 3 3 100 0 0 1 33 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 4 67 1 17 2 33 

รวม 158 113 71.52 8 5 94 59 
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ตวับ่งช้ีที ่2.3 

สาขางาน จ านวนครู จ านวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

อตัราส่วนครู
ต่อผูเ้รียน 

จ านวนครูท่ีจบตรงหรือ
สมัพนัธ์กบัรายวชิาท่ี

สอน 

ร้อยละของครูท่ี
จบตรงหรือ
สมัพนัธ์ฯ 

จ านวนครูท่ี
ไดรั้บการพฒันา 

ร้อยละ จ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดรั้บเกียรติ

คุณ ยกยอ่ง 

ร้อยละ 

ยานยนต ์ 4 206 1 :52 4 100.00 4 100.00 4 100.00 

อิเลก็ทรอนิกส์ 3 73 1 :24 3 100.00 3 100.00 3 100.00 

สถาปัตยกรรม 3 68 1 :23 3 100.00 3 100.00 3 100.00 

เทคนิคยานยนต ์ 3 81 1 :27 3 100.00 3 100.00 3 100.00 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 42 1 :21 2 100.00 2 100.00 2 100.00 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 2 6 1 :3 2 100.00 2 100.00 2 100.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 6 1 :2 3 100.00 3 100.00 2 66.67 

รวมทุกสาขางาน 20 482 1:24 20 100.00 20 100.00 19 95.00 

ครูสามญั 10   1:48 10 100.00 10 100.00 5 50.00 

รวมทั้งหมด 30   1:16 30 100.00 30 100.00 24 80.00 

บุคลากรทางการศึกษา 3             0 0 

อตัราส่วนบุคลากรต่อครู 1 : 10                 

รวม 33 482 1:16 30 100.00 30 100.00 24 72.73 
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ตวับ่งช้ีที ่2.4 
สาขางาน งบด าเนินการ ค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์

และส่ือส าหรับการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของ
รายจ่ายค่า
วสัดุฝึกฯ 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริมสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนไปบริการ
วชิาการ วชิาชีพ  

ร้อยละของ
รายจ่ายในการไป
บริการวชิาการ 

วชิาชีพ 

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดัท า 
โครงการพฒันาทกัษะ

วชิาชีพ  

ร้อยละของ
รายจ่ายใน
การจดัท า
โครงการฯ 

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดั
กิจกรรมดา้นต่างๆ   

ร้อยละของ
รายจ่ายใน
การจดั
กิจกรรม 

ยานยนต ์  14,256,000.00  532,300.00 3.73 188,263.00 1.32 320,800.00 2.25 305,452.00 2.14 

อิเลก็ทรอนิกส์ 188,500.00 1.32 66,715.00 0.47 113,500.00 0.80 108,243.00 0.76 

สถาปัตยกรรม 175,600.00 1.23 62,144.00 0.44 105,800.00 0.74 100,829.00 0.71 

เทคนิคยานยนต ์ 209,200.00 1.47 74,026.00 0.52 126,000.00 0.88 120,105.00 0.84 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 108,400.00 0.76 38,384.00 0.27 65,300.00 0.46 62,277.00 0.44 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 15,500.00 0.11 5,484.00 0.04 9,300.00 0.07 8,897.00 0.06 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 15,500.00 0.11 5,484.00 0.04 9,300.00 0.07 8,897.00 0.06 

รวม 14,256,000.00 1,245,000.00 8.73 440,500.00 3.09 750,000.00 5.26 714,700.00 5.01 

 

  



52 

ตวับ่งช้ีที ่2.6 
สาขางาน จ านวนผูเ้รียน จ านวนบุคคล

หน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจดัการศึกษาฯ 

สัดส่วนระหวา่ง
ผูเ้รียน : หน่วยงาน
ท่ีใหค้วามร่วมมือ 

จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรับเชิญเป็นครู

พิเศษ วทิยากร  

จ านวนทุนการศึกษา สัดส่วน
ระหวา่งทุน : 

ผูเ้รียน 
(1:100) 

จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบริจาคเงิน หรือวสัดุอุปกรณ์ หรือ

ครุภณัฑห์รือส่ิงอ่ืน ๆ 

ยานยนต ์ 206 24 1 :9 2 11 1 :19 2 

อิเลก็ทรอนิกส์ 73 15 1 :5 1 3 1 :24 3 

สถาปัตยกรรม 68 17 1 :4 1 1 1 :68  - 

เทคนิคยานยนต ์ 81 6 1 :14 1 1 1 :81  - 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 42 4 1 :11 1  - 0 1 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 6 2 1 :3 1  - 0  - 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 3 1 :2 1  - 0  - 

รวม 482 71 1 :7 7 สาขางาน 16 1 :30 6 
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ตวับ่งช้ีที ่3.1 

สาขางาน จ านวนครู จ านวนครูท่ีจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด 

จ านวนครูท่ีจดัการเรียนการ
สอน ตามแผนฯ และมีการ

บนัทึกหลงัการสอน 

จ านวนครูท่ีน าผลจากการวดัผล
และการประเมินผลการเรียนฯไป

ใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

จ านวนครูท่ีไดรั้บการนิเทศ
การจดัการเรียนการสอน 

จ านวนครูท่ีแกไ้ขปัญหา โดย
การศึกษาหรือการวิจยัอยา่งนอ้ย 

1 รายวิชาฯ 

ยานยนต ์ 4 4 4 4 4 4 
อิเลก็ทรอนิกส์ 3 3 3 3 3 3 
สถาปัตยกรรม 3 3 3 3 3 3 
เทคนิคยานยนต ์ 3 3 3 3 3 3 
อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 2 2 2 2 2 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 2 2 2 2 2 2 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 3 3 3 3 
ครูสามญั 10 10 10 10 10 10 

รวม 30 30 30 30 30 30 
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ตวับ่งช้ีที ่3.2 
สาขางาน จ านวนครู จ านวนครูท่ีศึกษาส ารวจ

ขอ้มูลความตอ้งการในการ
พฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 

จ านวนครูท่ีพฒันารายวชิา
หรือกลุ่มวชิาตามเกณฑท่ี์

ก าหนด 

จ านวนครูท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
สนบัสนุน ส่ือการสอนฯ 

จ านวนครูท่ีสถานศึกษาส่งเสริม 
สนบัสนุน ก ากบัดูแลใหมี้การ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ 

จ านวนรายวชิาหรือกลุ่มวชิา
ท่ีพฒันาตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ไว ้ไม่เกิน 3 ปีครบทุกสาขา

งาน 

ยานยนต ์ 4 4 4 4 4 4 
อิเลก็ทรอนิกส์ 3 3 3 3 3 3 
สถาปัตยกรรม 3 3 3 3 3 3 
เทคนิคยานยนต ์ 3 3 3 3 3 3 
อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 2 2 2 2 2 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 2 2 2 2 2 2 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 3 3 3 3 
ครูสามญั 10 0 0 0 0 0 

รวม 30 20 20 20 20 20 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 

สาขางาน จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผูเ้รียน
ระบบทวิ
ภาคี 

ร้อยละของ
ผูเ้รียนทวิ
ภาคี 

จ านวนคร้ังท่ี
ครูออกไป
นิเทศการฝึก
ประสบการณ์ 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีท า
โครงการฯ 

จ านวน
โครงการฯ 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์  

จ านวน
ผูเ้รียนท่ี

ลงทะเบียน
เรียนครบ
ทุกรายวชิา 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ี
ผา่นการ
ประเมิน

มาตรฐานฯ 
คร้ังแรก 

ร้อยละของ
จ านวน
ผูเ้รียนท่ี
ผา่นเกณฑ์
การประเมิน

ฯ 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บ
รางวลัฯ 

ร้อยละของ
จ านวน
ผูเ้รียนท่ี

ไดรั้บรางวลั
ฯ 

ยานยนต ์ 206 0 0.00 2 48 16 16 100 47 45 95.74 11 5.34 

อิเลก็ทรอนิกส์ 73 0 0.00 2 35 12 12 100 25 25 100 18 24.66 

สถาปัตยกรรม 68 0 0.00 2 36 12 12 100 36 36 100 12 17.65 

เทคนิคยานยนต ์ 81 0 0.00 2 27 14 14 100 26 25 96.15 1 1.23 

อิเลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

42 22 52.38 2 24 12 12 100 24 24 100 3 7.14 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 6 0 0.00 2 6 3 3 100 6 5 83.33 0 0.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 0 0.00 2 6 5 5 100 6 6 100 6 100.00 

รวม 482 22 4.56 14 182 74 74 100.00 170 166 97.65 51 10.58 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 

สาขางาน จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จ านวน
กิจกรรม
ดา้นการรัก
ชาติฯ 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1  
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม
ดา้นการ
อนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1  
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม
ดา้นการ
กีฬาและ

นนัทนาการ 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1  
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมดา้น
การส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1  
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมการ
บริการวชิาการ 
วชิาชีพหรือท า

ประโยชน์ต่อชุมชน 
สงัคม  

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1  
กิจกรรม 

ยานยนต ์ 193 7 193 5 193 7 193 5 193 2 193 
อิเลก็ทรอนิกส์ 71 7 71 5 71 7 71 5 71 2 71 
สถาปัตยกรรม 58 7 58 5 58 7 58 5 58 2 58 
เทคนิคยานยนต ์ 77 7 77 5 77 7 77 5 77 2 77 
อิเลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

41 7 41 5 41 7 41 5 41 2 41 

เทคนิคสถาปัตยกรรม 6 7 6 5 6 7 6 5 6 2 6 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 6 7 6 5 6 7 6 5 6 2 6 

รวม 452 7 452 5 452 7 452 5 452 14 452 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
อนุมัติรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2559 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.มรกต สุวรรณชิน ประธานกรรมการ 
2 ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน กรรมการ 
3 ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน กรรมการ 
4 นายสมชาติ พ่ึงพินิจ กรรมการ  
5 นางอมราวดี คุณยศยิ่ง กรรมการ   
6 นายมารุต ศิริธร กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายมารุต ศิริธร ประธาน 
2. นายนพดล จิระนันทราพร รองประธาน 
3. นางอมราวดี คุณยศยิ่ง รองประธาน 
4. นายพิเชษฐ ธรรมจักร รองประธาน 
5. นายสุวัฒน์ สุริยาวงศ ์ รองประธาน 
6. นายกิตติชัย ตนตรง รองประธาน 
7. นางสาวณัฐปภัสร์ พงศ์ธนาภัค กรรมการ 
8. นางสาวชญาญ์รัฏฐ์ คุณยศยิ่ง กรรมการ 
9. นางราตรี ไชยา กรรมการ 

10. นางสาวแสงดาว อุษา กรรมการ 
11. นางสุชาดา บาลี กรรมการ 
12. นางสาวรสสุคนธ์ ล าจวน กรรมการ 
13. นายสุรัช ทองแก้ว กรรมการ 
14. นางสาวยลธิดา ฝั้นริยะ กรรมการ 
15. นายนพฉัตร กิติยา กรรมการ 
16. นายทิฐิกร ล าเจียกหอม กรรมการ 
17. นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์ กรรมการ 
18. นายอัษฏากร ค าโชติรส กรรมการ 
19. ว่าที ่ร.ต. นพดล เอ่ียมใจ กรรมการ 
20. นายวิชชุกร บัวค าซาว กรรมการ 
21. นายนฤเดช ค๊ะณาระต๊ะ กรรมการ 
22. นายวริทธิ์พล บุณยเดชาวรรธน์ กรรมการ 
23. นายรัชชัย ภิรมศร ี กรรมการ 
24. นายสรายุทธ บุญเลา กรรมการ 
25. นายอัณณพ พรมดี กรรมการ 
26. นายเสกสรร การใจเย็น กรรมการ 
27. นายจิตรพงษ์ ปินตาปวง กรรมการ 
28. นายณัฐภูมิ จาระธรรม กรรมการ 
29. นางสาวรินรดา ยอดกันตี กรรมการ 
30. นางสาวจันทร์จิรา พรมลา กรรมการและเลขานุการ 


