รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คานา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
เมโทรที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษา โดยมี
ระบบการประกันคุณภาพครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาทุกกระบวนการให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้) ทางวิทยาลัยได้ใช้
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวในการดาเนินงานและจัดทาเป็นแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาและสร้าง
ระบบตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรุปรายงานผลของแต่ละแผนงานโดยมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน
การจัดทารายงานฉบับนี้ได้นาเอาผลการประเมินจากรายงานประเมิ นตนเองปีการศึกษา 2559 มา
ปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้งยังได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ทาให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและการดาเนินงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
เดือนมิถุนายน

สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

1

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

4

การดาเนินงานของสถานศึกษา

10

การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

16

สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
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1. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนี ยบัตรวิ ชำชีพ และระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชีพ
ชัน้ สูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลีย่
มาตรฐานที่
1
5
3.31
8.31
4.16
2
5
5
5
5
5
5
30
5.00
3
5
5
4
5
19
4.75
4
5
1.92
6.92
3.46
รวม
20
15.23
9
10
5
5
64.23
4.59
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน 11 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน 0 ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น
1. ด้านบุคลากร (MAN)
1.1. ได้รบั ความร่วมมือจากผูส้ าเร็จการศึกษาในด้านของการให้ขอ้ มูลตอบกลับจาก
การได้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกีย่ วข้องภายในหนึ่งปี
1.2. ได้รบั ความร่วมมือในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา และการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั งิ านจากผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเ้ รียน เป็นอย่างดี
1.3. ผูอ้ านวยการมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานและมีวสิ ยั ทัศน์ ในด้าน
การจัดการศึกษา
1.4. ครูได้รบั การพัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคน
1.5. บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการทางาน
1.6. ได้รบั ความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนจาก บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา
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1.7. ครูมคี วามรับผิดชอบในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายรวมทัง้ บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน และมีการบันทึกหลังการสอน ทุกคน
1.8. ครูมกี ารพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
ทุกๆปีการศึกษา
2. ด้านงบประมาณ (Money)
2.1 มีงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนในการทากิจกรรมต่าง ๆ
3. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
3.1. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจดั ทาสื่อการสอน
3.2. โครงการของนักศึกษาทังระดั
้ บ ปวช. และ ปวส. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ทัง้ หมดและได้รบั รางวัลต่างๆ
3.3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมหลักสูตร ครบทุกด้าน
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1. ด้านบุคคล (Man)
1.1 นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา
1.2 นักศึกษาติด มผ. กิจกรรม และไม่มาแก้
1.3 จานวนนักศึกษาออกกลางคันมีจานวนมากเนื่องจากมีเกรดเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 2.00
2. ด้านงบประมาณ (Money)
2.1 สถานศึกษามีงบประมาณด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ่ สาหรับการเรียนการสอน ไม่
เพียงพอ
2.2 สถานศึกษามีงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รียนไม่เพียงพอ
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1. ด้านบุคคล (Man)
2.1. ครูควรกระตุน้ นักศึกษาให้มาเรียนอย่างสม่าเสมอ ส่งงานให้ครบ และสอบให้ผ่าน
เกณฑ์ตามทีไ่ ด้กาหนด
2.2ครูควรอธิบายให้นกั ศึกษาได้เข้าใจถึงผลเสียทีจ่ ะได้รบั หากไม่แก้ไขกิจกรรม
2.3. ครูควรวางแผนเรื่องการเรียนให้แก่นกั ศึกษาเพื่อให้ได้เกรดเฉลีย่ สะสมถึง 2.00
ั นกั ศึกษารูจ้ กั ความรับผิดชอบ
2.4 ผูบ้ ริหารควรปลูกฝงให้
2. ด้านงบประมาณ (Money)
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3.1. กรณีการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึกไม่เพียงพอนัน้ ทางผูบ้ ริหารได้เข้าใจใน
เรื่องของเกณฑ์ตามกาหนด แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการแล้ว ผูบ้ ริหารได้ใช้
วัสดุฝึกอย่างคุม้ ค่าและประหยัด โดยการเติมเต็มในวัสดุฝึกทีใ่ ช้ไป ไม่ได้ซอ้ื ใหม่
ทัง้ หมด
3.2. ผูบ้ ริหารควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผูเ้ รียน ได้มโี อกาส
แสดงผลงาน โครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอก
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2. สภำพทั ่วไปของสถำนศึกษำ
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
ที่ตงั ้
24 หมู่ท่ี 4ถนนลอยเคราะห์ ซอย.2 ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50100
โทรศัพท์
053-282080โทรสำร053-208112
Website
www.metro.ac.th
E –mail
metroschool@hotmail.com
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภำพชุมชน เศรษฐกิ จ สังคม
วิทยาลัยตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ใกล้กบั ชุมชนลอยเคราะห์ ด้านหน้าติดกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ ด้านหลังติดกับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ
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2.2 ข้อมูลปัจจุบนั ของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

5

ที่

2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ชื่ อ-สกุล

1

ดร.มรกต

สุวรรณชิน

ประธานกรรมการ (ผู้ร บั ใบอนุ ญ าต)

2

ดร.กิตติพฒ
ั น์

สุวรรณชิน

กรรมการ (ผู้จดั การ)

ตาแหน่ ง

3
4
5
6

ดร.ฉัตรทิพย์
สุวรรณชิน
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ
นายสมชาติ
พึ่ง พินิ จ
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
นางอมราวดี
คุณ ยศยิง่
กรรมการ ผู้แทนครู
นายมารุ ต
ศิร ิธร
กรรมการและเลขานุ การ (ผู้อานวยการ)
2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิ ชา/สาขาวิ ชา/สาขางาน
ใบประกอบ
จานวน
สถานภาพ
วุฒกิ ารศึกษา
วิชาชีพ
แผนกวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

(คน)

ครู
ประจา

ครู
พิเศษ

มี

ไม่ม ี

ป.
เอก

ป.โท

ป.
ตรี

ต่า
กว่า
ป.ตรี

ยานยนต์

4

4

-

4

-

-

-

4

-

อิเล็กทรอนิกส์

3

3

-

3

-

-

-

3

-

สถาปตั ยกรรม

3

3

-

3

-

-

-

3

-

เทคนิคยาน
ยนต์

3

3

-

3

-

-

1

2

-

อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม

3

3

-

3

-

-

-

3

-

เทคนิค
สถาปตั ยกรรม

2

2

-

2

-

-

-

2

-

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมครู

18

18

-

18

-

-

1

17

-

ครูพน้ื ฐาน

11

11

1

10

รวมครูทงั ้ หมด

29

29

1

29
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2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
(คน)

สถานภาพ

ฝา่ ย/แผนกวิชา/งาน

พนักงาน
ราชการ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้าง
ชั ่วคราว

1
1
1
3

-

1
งานพัสดุ-จัดซือ้
1
งานบริหารทั ่วไป
1
งานทะเบียน
3
รวม
2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ปี
(ปีทจ่ี ดั ทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาทีร่ ายงาน)
ชัน้ ปี
1
2
ระดับ/สาขางาน

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน
สถาปตั ยกรรม
รวมปวช.
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิค
ยานยนต์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิค
สถาปตั ยกรรม
- สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมปวส.
รวมทัง้ หมด

ปกติ

ทวิ
ภาคี

เทียบ
โอน

73
18
14

-

105

3

รวม

ปกติ

ทวิ
ภาคี

เทียบ
โอน

ปกติ

ทวิ

เทียบ
โอน

-

75
13
10

-

-

75
32
20

-

-

223
63
44

-

-

96

-

-

127

-

-

330

41

-

-

33

19

-

93

13

6

-

1

13

-

33

28

3

-

-

-

-

31

-

-

-

-

-

-

-

82
187

9
9

-

34
132

32
32

-

127

-

-

157
487

7

2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ปี (ทวิ ศึกษา)
ไม่มกี ารจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ /ทวิ ภาคี/เทียบโอน)
จานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
24
0
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
18
0
- สาขางานสถาปตั ยกรรม
20
0
62
0
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
20
0
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
22
0
- สาขางานเทคนิคสถาปตั ยกรรม
3
0
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
0
49
0
รวม
111
22
รวมทัง้ หมด

เทียบโอน

รวม

0
0
0
0

24
18
20
62

0
0
0
0
0
0

20
22
3
4
49
111

(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิ ศึกษา)
ไม่มกี ารจัดการเรียนการสอนระบบทวิศกึ ษา
2.3 เกียรติ ประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
1. เข้าร่วมจัดกิจกรรม งานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพและงานเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนต่างๆ
2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
1. นายมารุต ศิรธิ ร รางวัลผูบ้ ริหาร วันครู ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา)
1. รางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจยั และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้
ที9่ ได้รบั ผลการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก ได้แก่
1. สิบเอกพชร เทพปนั (ประเภทสื่อชิน้ งาน)
2. นางสาวรสสุคนธ์ ลาจวน
3. นายอัษฎากร คาโชติรส
4. นายนพฉัตร กิตยิ า
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5. นายนฤเดช ค๊ะณาระต๊ะ
6. นายรัชชัย ภิรมศรี
7. ว่าทีร่ อ้ ยตรีนพดล เอีย่ มใจ
2. รางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจยั และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้
ที9่ ได้รบั ผลการประเมินผลงานในระดับ ดี ได้แก่
1. นายวริทธิ ์พล บุณยเดชาวรรธน์
2. นายสรายุทธ บุญเลา
3. นายทิฐกิ ร ลาเจียกหอม
4. นางสาวณัฐปภัสร์พงศ์
ธนาภัค
5. นางสาวพงษ์วภิ า เทวีลาภรณ์
6. นายกิตติชยั ตนตรง
7. นายณัฐภูม ิ จาระธรรม
8. นางสุชาดา บาลี
9. นายสุรชั ทองแก้ว
10. นางสาวรินรดา ยอดกันตี
11. นายอัณณพ พรมดี
12. จันทร์จริ า พรมลา
3. รางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจยั และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้
ที9่ ได้รบั ผลการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ได้แก่
1. นายจิตรพงษ์ ปินตาปวง
2. นางสาวพิมวลี วงค์ศุภชาติ
3. ว่าทีร่ อ้ ยตรีปานประทีป แสงเมือง
4. นางสาวชญาญ์รฏั ฐ์ คุณยศยิง่
5. นายสุวฒั น์ สุรยิ าวงค์
6. นายเสกสรร การใจเย็น
7. นายมนตรี เมาะศรี
8. นายนพดล จิระนันทราพร
9. นางสาวแสงดาว อุษา
2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ ผูอ้ ุทศิ ตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแบบอย่างดีงาน
ต่อสังคม ได้แก่
1. นายพิเชษฐ์ หลีเจีย๊ ะ
2. นายสุวทิ
อุตะมะ
2. รางวัลนักศึกษาพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ได้แก่
1. นายจักรี เตชะเลิศพนา
3. รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจาปี2560 ได้แก่
1. นายสุรยิ นั ศรีลมิ ปนนท์
2. นายวีระวัฒน์ บุญเรือง
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3. นายกาชัย สมใจ
4. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาคริกเกต ซีเกมส์ครัง้ ที่29 ประเทศมาเลเซีย ได้แก่
1. นายธิชากร ชลาศรี
5. รางวัลผูม้ คี วามประพฤติดี เนื่องในพิธแี สดงตนเป็นพุทธมามะกะ2560 ได้แก่
1. นายจักรี เตชะเลิศพนา
6. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม
6.1 รางวัลชนะเลิศ การเขียนแบบก่อสร้าง
6.2 รางวัลรองชนะเลิศ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
6.3 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะการประกอบและการติดตัง้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
6.4 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์
6.6 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
6.7 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เรื่องชุดจาลองระบบเตือนภัยคนติดค้างในรถยนต์
6.8 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ เรื่องรถสารวจสายไฟบนฝ้าเพดาน
6.9 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ ชุดจาลองระบบเตือนภัยคนติดค้างใน
รถยนต์ โครงการคนดีศรีเชียงใหม่
6.10 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ รถสารวจสายไฟบนฝ้าเพดาน จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.11 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ ชุดจาลองระบบเตือนภัยคนติดค้างใน
รถยนต์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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3.การดาเนิ นงานของสถานศึกษา
3.1 ทิ ศทางการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม
3.1.2 วิ สยั ทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเป็นองค์กรแห่งความสุข สร้างผูเ้ รียนให้เป็นช่างสุภาพได้มาตรฐานและการ
ยอมรับจากสังคม
3.1.3 พันธกิ จ
1.ส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาให้มคี วามรู้ ความสามารถทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตร เป็นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรมดี เปี่ยมไปด้วยความสุขทางกาย วาจา และใจ สามารถศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละการฝึกประสบการณ์ โดยพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มคี วาม
ทันสมัย ยืดหยุน่ มีการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ิ
จริง มีการระดมทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิง่ อานวยความสะดวก รวมทัง้
ความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
3.ส่งเสริมพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม มีกระบวนการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้สร้าง
นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็นทรัพย์ส ินทางปญั ญาทีส่ ามารถนามาใช้งานได้จริง เพื่อ
นาไปสู่ความสามารถทีแ่ ข่งขันได้ในระดับประเทศ
4.ส่งเสริมพัฒนาการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรูท้ างวิชาชีพ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการทีท่ นั สมัย ตลอดจนการให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
5.ส่งเสริมพัฒนาการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ โดยจัดให้มกี ารจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม เป็นช่างทีม่ ี
ความสุภาพ รวมทัง้ ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการทีเ่ น้นผลสาเร็จของ
งาน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ สถานประกอบการ ชุมชนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ใช้
เทคนิคการบริหารทีเ่ น้นการกระจายอานาจ กากับด้วยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารทุกระดับ
การนาระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว
โปร่งใสตรวจสอบได้และนาไปสู่องค์กรแห่งความสุข
7.การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยจัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านสามัญ และด้าน
สนับสนุนการสอน อย่างต่อเนื่อง
8.การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา โดยจัดให้มกี ารวางแผนงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอแก่
ความต้องการของผูข้ อใช้ โดยยึดหลักความจาเป็น ความเหมาะสม และอยูบ่ นพืน้ ฐานของความประหยัด มีการ
ติดตามการขอใช้งบประมาณ และการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ
9.ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้มปี ระสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาคุณภาพ มีการ

11

ตรวจติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ่าย
จานวนเงิน
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการ
980,000
สอน
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ความรู้
46,400
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การ
240,000
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
250,000
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
50,000
ฯลฯ
รวมรายจ่ายเทียบกับงบดาเนินการทัง้ หมด
1,566,400
3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ น
ครัง้ ล่าสุด

แผนการปฏิ บตั ิ ตามข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพภายในของ 1.งานการเงินและ กยศ. จะ
สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของ
เมื่อวันที1่ 3-15 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนการเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษาให้นกั ศึกษาทราบ
2.เจ้าหน้าทีธ่ ุรการควรตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่งให้ผบู้ ริหาร
3.แผนกการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ วางแผนออกแนะ
แนวในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

ร้อยละ
23.03

หมายเหตุ

1.09

5.64

5.87

1.18
36.81
ผลการดาเนิ นงาน

1.ทุกวันพฤหัสบดีหลังเคารพธง
ชาติ งานกยศ. ได้แจ้งข่าวสาร
ให้กบั นักศึกษา และยังประกาศ
ข้อมูลต่างทางเฟสบุคและ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย และ
ประกาศข่าวสารติดบอร์ด
2.ทาการตรวจสอบเอกสารก่อน
ส่งให้ผบู้ ริหาร
3.มีการขยายพืน้ ทีใ่ นการออก
แนะแนวในจังหวัดลาพูนเพิม่ อีก1
จังหวัด
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิ บตั ิ ตามข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนิ นงาน
ครังล่
้ าสุด
5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม
5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม
เพื่อให้ยอดนักศึกษาไม่ผ่าน
โดยหักคะแนนนักศึกษาทีข่ าด
กิจกรรมลดลง
กิจกรรม
ของวิทยาลัย
6.แผนกปกครองควรเดินตรวจรอบ 6.ได้ออกตรวจรอบวิทยาลัยทุก
วิทยาลัยและทาโครงการตรวจสาร สัปดาห์และนาสถานพยาบาล
เสพติด
เชียงใหม่แลปเข้ามาตรวจสาร
เสพติด
7.วางแผนงานเพื่อรองรับสมาคม
7.จัดทาโครงการทักษะทางภาษา
อาเซียนในอนาคต
เพื่อรองรับสมาคมอาเซียนใน
อนาคต
8.ทาช่องทางเผยแพร่เอกสารที่
8.ทาโครงการอบรมการทาวิจยั
เกีย่ วข้องกับหลักสูตรการเรียนการ ให้แก่ครูและให้เผยแพร่ผลงาน
สอนและบทความต่างๆ
บนเว็บไซต์
9.ทาข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้
9.นาระเบียบและเกณฑ์การ
เกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับต่างๆของ ปฏิบตั งิ านของวิทยาลัยขึน้ ระบบ
วิทยาลัย
E-office เพื่อให้บุคลากรได้ศกึ ษา
การประเมินคุณภาพภายในโดย 1.งานการเงินและ กยศ. จะ
1.ทุกวันพฤหัสบดีหลังเคารพธง
หน่วยงาน ต้นสังกัด
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของ
ชาติ งานกยศ. ได้แจ้งข่าวสาร
เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนการเงินให้กยู้ มื เพื่อ
ให้กบั นักศึกษา และยังประกาศ
การศึกษาให้นกั ศึกษาทราบ
ข้อมูลต่างทางเฟสบุคและ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย และ
ประกาศข่าวสารติดบอร์ด
2.เจ้าหน้าทีธ่ ุรการควรตรวจสอบ
2.ทาการตรวจสอบเอกสารก่อน
เอกสารก่อนส่งให้ผบู้ ริหาร
ส่งให้ผบู้ ริหาร
3.แผนกการตลาดและ
3.มีการขยายพืน้ ทีใ่ นการออก
ประชาสัมพันธ์ วางแผนออกแนะ
แนะแนวในจังหวัดลาพูนเพิม่ อีก1
แนวในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
จังหวัด
4.อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตาม
4.อาจารย์ทป่ี รึกษาควร กากับ
นักศึกษาทีข่ าดเรียนและบันทึก
ติดตามนักศึกษาอย่างเข้มงวด
ข้อมูลลงระบบ
5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม
5.ปรับเกณฑ์ ผ. มผ. กิจกรรม
เพื่อให้ยอดนักศึกษาไม่ผ่าน
โดยหักคะแนนนักศึกษาทีข่ าด
กิจกรรมลดลง
กิจกรรมของวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิ บตั ิ ตามข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนิ นงาน
ครังล่
้ าสุด
6.แผนกปกครองควรเดินตรวจรอบ 6.ได้ออกตรวจรอบวิทยาลัยทุก
วิทยาลัยและทาโครงการตรวจสาร สัปดาห์และนาสถานพยาบาล
เสพติด
เชียงใหม่แลปเข้ามาตรวจสาร
เสพติด
7.วางแผนงานเพื่อรองรับสมาคม
7.จัดทาโครงการทักษะทางภาษา
อาเซียนในอนาคต
เพื่อรองรับสมาคมอาเซียนใน
อนาคต
8.ทาช่องทางเผยแพร่เอกสารที่
8.ทาโครงการอบรมการทาวิจยั
เกีย่ วข้องกับหลักสูตรการเรียนการ ให้แก่ครูและให้เผยแพร่ผลงาน
สอนและบทความต่างๆ
บนเว็บไซต์
9.ทาข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้
9.นาระเบียบและเกณฑ์การ
เกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับต่างๆของ ปฏิบตั งิ านของวิทยาลัยขึน้ ระบบ
วิทยาลัย
E-office เพื่อให้บุคลากรได้ศกึ ษา
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555
1. ควรมีการจัดประกวดหรือ
1.มีการจัดประกวดงานวิจยั และ
1.ทาการจัดประกวดงานวิจยั และ
แข่งขันนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ของครูผสู้ อน นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ตาม
สร้างสรรค์งานวิจยั ของครูใน
และส่งเสริมการแข่งขันในระดับ
แผนปฏิบตั งิ าน “โครงการ
ระดับสถานศึกษา หรือสาขางาน
ต่าง ๆ ในแผนปฏิบตั งิ าน
ประกวดสื่อการสอน งานวิจยั ”
เพื่อนาไปสู่การแข่งขันระดับ
อีกทัง้ ได้สง่ เสริม สนับสนุนการ
จังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ
สร้างผลงานวิจยั นวัตกรรม
เป็นการกระตุน้ และสร้างแจงจูงใจ
สิง่ ประดิษฐ์ส่รู ะดับภาคและ
ให้ครูทาวิจยั เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ คือได้สง่ ผลงานครู
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เข้าร่วมประกวดตามหน่วยงาน
ในทุกปีการศึกษา
ต่าง ๆ ได้แก่ ประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมการ
สอนทางอาชีวศึกษา โดยมี
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย และ การส่งเข้า
ประกวดของคุรุสภา

14

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ครังล่
้ าสุด
2. ควรสนับสนุนให้ครู ได้ทาการ
วิจยั โดยเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการ
วิจยั แห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ
ทีส่ ามารถสนับสนุนได้
3. ควรจัดอบรมการเขียนรายงาน
โครงงานวิชาชีพ งานวิจยั และ
นวัตกรรมให้ครูผสู้ อนเพื่อนาไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดี
ยิง่ ขึน้
4. ควรสนับสนุนการส่งผลงาน
โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและ
สิง่ ประดิษฐ์ของนักศึกษาเข้า
ประกวด กับหน่วยงานหรือ
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึน้
5.ควรมีการพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ ะดวกต่อการค้นหา
เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนา
สถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพใน
ปีการศึกษาต่อไป

6. ควรจัดโครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการให้กบั นักเรียน
นักศึกษา ทุกระดับชัน้ ปี ทัง้ ระดับ
ปวช. และ ปวส. เพื่อเพิม่
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียนอย่าง
ต่อเนื่อง
7. ควรสร้างความเข้าใจให้
นักเรียน นักศึกษา และ
ผูป้ กครอง เห็นความสาคัญของ
การฝึกประสบการณ์เรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั งิ านจริง

แผนการปฏิ บตั ิ ตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน

2.ไม่มแี ผนปฏิบตั งิ านในการเสนอ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจยั
เพียงทาผลงานเสนอต่อหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อยกระดับงานวิจยั ให้
ได้รบั การเผยแพร่
3.ได้จดั ทาแบบฟอร์มพร้อมทัง้
รายละเอียดวิธกี ารเขียนรายงาน
การวิจยั อย่างละเอียด ให้บุคลากร
ทุกคนได้ทาการศึกษา

2.ไม่มผี ลจากแผนการปฏิบตั งิ าน

4.มีการจัดประกวดงานวิจยั และ
นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ของนักศึกษา
และส่งเสริมการแข่งขันในระดับต่าง
ๆ ในแผนปฏิบตั งิ าน

3.บุคลากรเขียนรายงานการวิจยั
ตามแบบฟอร์มและรายละเอียด
ตามทีก่ าหนดได้ครบทุก
องค์ประกอบ

4.ทาการจัดประกวดผลงาน
นักศึกษาตามโครงการประกวด
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และ
โครงงานของนักศึกษา และทา
การส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
5.ได้ทาการพัฒนาระบบเก็บข้อมูล 5.ทาการพัฒนาระบบเก็บข้อมูล
สารสนเทศในการเก็บข้อมูลสาหรับ สารสนเทศในการทากิจกรรม
การค้นหาข้อมูลไปพัฒนา
โครงการ ตามแผนปฏิบตั งิ าน
สถานศึกษา
ตัง้ แต่การทาโครงการ การทา
แบบติดตาม ซึง่ ทัง้ โครงการและ
แบบติดตามได้ระบุการพัฒนา
สถานศึกษาตามวงจรคุณภาพใน
การพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
6.จัดทาโครงการศึกษาดูงานใน
6.ทาการจัดโครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ ทัง้ ในระดับ
ให้กบั นักศึกษาทุกชันปี
้ ตาม
ปวช. ปวส. ในการเพิม่
โครงการศึกษาดูงานของแต่ละ
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียน
แผนกวิชา ทัง้ ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาผูเ้ รียน
7.ทาการปฐมนิเทศชีแ้ จงทาความ 7.มีการจัดทาโครงการปฐมนิเทศ
เข้าใจในเรื่องของการฝึก
ให้แก่นกั ศึกษา สัมมนาจากสถาน
ประสบการณ์
ประกอบการทีจ่ ะฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ โดยมีผล
จากการฝึกประสบการณ์ของ
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทเ่ี ข้าใจ
ความสาคัญและมีผลการฝึก
ประสบการณ์บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด
8. ควรมีการจัดทีมการให้บริการ 8.มีการจัดทาแผนปฏิบตั งิ านในการ 8.จัดทาแผนปฏิบตั งิ านในการ
วิชาการวิชาชีพ โดย 1 ทีมอาจจะ ออกบริการวิชาการและวิชาชีพโดย บริการวิชาชีพให้แก่ชุมชม
ประกอบด้วยผูเ้ รียนหลายสาขา ประสานงานกับข้อมูลชุมชนทีจ่ ะ
ตามแต่ละสาขาวิชาชีพปี
งานโดยเฉพาะสาขาที่ ไม่เอือ้
ออกบริการในแผนปฏิบตั งิ านของ การศึกษาละ 2 ครัง้ โดยแต่ละ
มากนักในการให้บริการวิชาการ ตามแต่ละสาขาวิชาชีพ
ครัง้ ได้ทาการสารวจและจัดทา
หรือวิชาชีพ มีการประสานข้อมูล
การให้บริการอย่างเหมาะสม อีก
กับชุมชน หรือหน่วยงานทีจ่ ะ
ทัง้ ทาการสารวจประเมินความพึง
ออกให้บริการวิชาชีพเพื่อสารวจ
พอใจในทุกครัง้ ของการให้บริการ
ข้อมูลความต้องการ การรับ
วิชาการและวิชาชีพ
บริการและจัดทีมการออก
ให้บริการทีม่ คี วามเหมาะสม
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4.การดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสดั ส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับผูเ้ รียนแรกเข้าตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกเป็นผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อย
ร้อยละ 81.82
ละ 75 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มกี ารสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รบั ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ
หน่วยงานทีผ่ สู้ าเร็จการศึกษาไปทางานจากสถานศึกษาทีผ่ สู้ าเร็จการศึกษาไปศึกษา
ร้อยละ 100
ต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้ บั บริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของจานวนข้อมูล
ร้อยละ 100
ตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั ่วไปเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของ
ร้อยละ 100
จานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของจานวนข้อมูลตอบ
ร้อยละ 100
กลับ
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานสารวจร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
2. งานประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ทีร่ บั ผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าทางานทีม่ ตี ่อ
คุณภาพทัง้ 3 ด้านของผูส้ าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ทีร่ บั ผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าทางานที่
มีต่อคุณภาพทัง้ 3 ด้านของผูส้ 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
4 คะแนน
ดี
รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3
3 คะแนน
พอใช้
ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือจากผูส้ าเร็จการศึกษาในด้านของการให้ขอ้ มูลและการตอบรับในเรื่อง
ของผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องภายในหนึ่ง
ปีอยูใ่ นระดับ ดีมาก
2. ร้อยละ 81.82 นักศึกษามีงานทาหลังจากจบการศึกษา และได้รบั การประสานงานจากสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการออกสารวจอาจมีความล่าช้า เพราะไม่เจอเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง
2. ระยะเวลาในการออกสารวจนักศึกษา ไม่ควรกาหนดเวลาทีแ่ น่ชดั เนื่องมาจากสถานประกอบการและ
ตัวนักศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ในการออกสารวจอาจมีความล่าช้า เพราะไม่เจอเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง ในปีต่อไปจะทา
การนัดหมายกับเจ้าของหรือสถานประกอบการเพื่อรับทราบข้อมูลในการทางานของนักศึกษาอย่าง
แท้จริง
2. ควรมีการนัดหมายเพื่อทราบเวลาในการพบหัวหน้าหรือเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูลในการทางานของนักศึกษาอย่างแท้จริง
3. ควรมีการจัดทาระบบประเมินผูส้ าเร็จการศึกษาแบบออนไลน์ไว้สาหรับนักศึกษาเพื่อเป็นการอัพเดต
ข้อมูลของนักศึกษาต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
สาขางาน
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
สถาปตั ยกรรม
เทคนิคยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เทคนิคสถาปตั ยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวนนักศึกษา
แรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

97
43
26
54
16
0
0
236

38
20
9
43
15
0
0
125

39.18
46.51
34.62
79.63
93.75
0
0
52.97

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานสรุปผลผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
2. งานสรุปผลผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ตามชัน้ ปี และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
เฉลีย่
สะสม2.00 ขึน้ ไป
3. งานสรุปผลผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
3.31

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ผลการประเมิน
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จุดเด่น
1. สถานศึกษามีระบบติดตามผูเ้ รียนอย่างใกล้ชดิ
2. มีระบบครูทป่ี รึกษาทีเ่ ข้มแข็ง ใกล้ชดิ ผูเ้ รียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา
2. นักศึกษาติด มผ. กิจกรรม และไม่มาแก้
3. นักศึกษามีเกรดเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 2.00
4. นักศึกษามีปญั หาด้านการเงิน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ครูกระตุน้ นักศึกษาให้มาเรียนอย่างสม่าเสมอ ส่งงานให้ครบ และสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
2. ครูอธิบายให้นกั ศึกษาได้เข้าใจถึงผลเสียทีจ่ ะได้รบั หากไม่แก้ไขกิจกรรม
3. ครูวางแผนเรื่องการเรียนให้แก่นกั ศึกษาเพื่อให้ได้เกรดเฉลีย่ สะสมถึง 2.00
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการประสานความร่
้
วมมือกับบุคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานศึกษา
มี
คุณธรรมแก่ผบู้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่
มี
พึงประสงค์ของกลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผูเ้ รียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุม่
มี
ผูเ้ รียนจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมายพฤติกรรมทีพ่ งึ
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผูบ้ ริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการ
มี
ศึกษา และกลุม่ ผูเ้ รียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการ
นิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายทีก่ าหนดและ
มี
มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการบริการชุมชนแผนกสถาปตั ยกรรม
2. โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์
3. โครงการบริการชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
4. โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ
5. โครงการเมโทรยุคใหม่ใช้จ่ายรูค้ ่าด้วยการทาการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
6. โครงการผูบ้ ริหารปลูกจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย
7. โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาปลูกจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย
8. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
9. รายงานการประชุมวิสามัญ1/2560
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา และการดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั งิ านจากผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียน เป็นอย่างดี ทาให้มรี ะดับคุณภาพ
ในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม อยูใ่ นระดับ ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผูบ้ ริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผูเ้ รียนรวมทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รแู้ ละเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและ
เป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
4. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายทีก่ าหนด
5. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนด
แผนพัฒนาต่อไป

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มี
มี

มี

มี
มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการแข่งขัน Volleyball Metro Open ครัง้ ที2่
2. โครงการส่งเสริมความรูภ้ าษาอังกฤษ
3. โครงการส่งเสริมความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ไทย
4. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
5. โครงการสถานศึกษาสีขาว
6. การจัดตัง้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
7. การจัดตัง้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
8. การจัดการเรียนลูกเสือ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. ผูอ้ านวยการมีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และติดตาม นโยบายทีส่ าคัญจากหน่วยงานต้น
สังกัดให้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างดียงิ่
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มจี านวนครูทงั ้ หมดเทียบกับจานวน
1 : 16
ผูเ้ รียนทังหมดตามเกณฑ์
้
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
กาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551
แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผสู้ อนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็น
มี
ผูท้ จ่ี บการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อนหรือเป็นผูท้ ไ่ี ด้เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมเพิม่ เติมตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศกึ ษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั
ร้อยละ 100
รายวิชาทีส่ อนไม่น้อยกว่า 10 ชั ่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มจี านวนบุคลากรทางการศึกษาตาม จานวนบุคลากรต่อ
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ครู
อาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
ร้อยละ 10.34
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั
ร้อยละ 84.38
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรูค้ วามสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทังหมด
้
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. โครงการสวัสดิการบุคลากร
3. งานสารวจการได้รบั การ ยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอก
4. งานอบรม/ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก ของ ผูบ้ ริหาร / ครู / บุคลากรทางการศึกษา
5. งานเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนครูกบั จานวนผูเ้ รียน
6. งานเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนบุคลากรทางการศึกษา
7. งานเก็บข้อมูลครูจบการศึกษาตรงกับวิชาหรือสัมพันธ์กบั งานสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

จุดเด่น
1. ครูได้รบั การพัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคน
2. ผูบ้ ริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มคี ุณภาพอยูเ่ สมอ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน
จานวนเงิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั งิ านประจาปีมกี ารจัดสรร
งบดาเนินการ=
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
มี
4,256,000
ต่างๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
980,000
ร้อยละ 23.03
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้
464,000
ร้อยละ 1.09
ความรูค้ วามสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาการ
240,000
ร้อยละ 5.64
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
250,000
ร้อยละ 5.87
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส์ ่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานสรุปรายจ่ายค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. งานสรุปรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
3. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ความรูค้ วามสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
4. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
5. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 23.03 ของ
งบดาเนินการ
2. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ความรูค้ วามสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของงบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 5.87 ของงบดาเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณ
ั ฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษาให้
มี
สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร
โรงฝึกงานศูนย์วทิ ยบริการและอื่นๆ ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ท่ี
เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผูบ้ ุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตัง้ โปรแกรม Anti Virusเพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่อง
ลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปจั จุบนั
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ

มี

มี
มี

มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานจัดสวน ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ อาคารเรียนและแหล่งพักผ่อนของวิทยาลัยให้สวยงาม
2. งานซ่อมบารุงทั ่วไป และซ่อมบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสาร ภายในวิทยาลัย
3. งานจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
4. งานจัดซือ้ อุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์แต่ละสาขา
5. งานซ่อมบารุงสื่อการเรียนการสอน
6. งานสรุประดับคุณภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
7. งานสารองข้อมูล
8. งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
9. งานประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. บุคลากรใน งานอาคารสถานที่ มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ทีช่ ดั เจน และมีความตัง้ ใจในการทางาน
จึงทาให้ ภูมทิ ศั น์ของวิทยาลัย มีความสวยงาม อาคารเรียนต่างๆมีความสะอาด เรียบร้อย และพร้อม
ในการใช้งาน
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมเพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
3. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการ
มี
บริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1:7
หรือด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสดั ส่วนของ
ความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้ รียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรับเชิญเป็นครูพเิ ศษ วิทยากรร่วมพัฒนา
ครบทุกสาขางาน
ผูเ้ รียนในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียน โดยมี
1:16
สัดส่วน 1 ทุนต่อผูเ้ รียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภณ
ั ฑ์
จานวน 5
หรือสิง่ อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ
ศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
2. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคนิคสถาปตั ยกรรม
3. โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาช่างยนต์
5. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาเทคนิคสถาปตั ยกรรม
6. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ(การศึกษาดูงาน)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ(การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
9. โครงการประชุมผูป้ กครองและนักศึกษาเพื่อรับผลการเรียน
10. งานจัดหาทุนการศึกษา
11. งานประชุมเครือข่ายผูป้ กครอง
12. โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสู่สถานประกอบการ
13. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก บุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รียน การถ่ายทอดความรูด้ า้ นต่างๆโดยการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าเป็นวิทยากร การมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียน การบริจาคช่วยเหลือด้านการเงิน
วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ อื่นๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษามีสาขางานทีด่ าเนินงานเชิญ วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ จากหน่วยงานต่างๆ จานวน 7 สาขางาน จากทัง้ หมด 8 สาขางาน โดยสาขางานทีไ่ ม่ได้
ดาเนินงานได้แก่ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากไม่มจี านวนผูเ้ รียนในสาขานี้
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ รียนมีความสนใจมาเรียนในสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิง่ ขึน้
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจดั การเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา
หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิม่ เติมให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิ ชา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายและบูรณา
ครูทกุ คน
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
ครูทกุ คน
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการ
ครูทกุ คน
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ครูทกุ คน
ของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปญั หา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปญั หา พัฒนาการเรียน
ครูทกุ คน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจยั อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึง่ ประกอบด้วย
(1) การระบุปญั หา
(2) การระบุวตั ถุประสงค์
(3) วิธกี ารดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาหรือการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานจัดทาแผนการเรียนรูร้ ายวิชาและการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2. งานรวบรวมสื่อการสอนหรืองานวิจยั ครู
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายรวมทัง้ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน โดยจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน นาผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนโดยการศึกษาหรือการวิจยั และมีการ
นิเทศการสอนครูทุกคน
2. ครูมกี ารทางานวิจยั ทีส่ ามารถแก้ปญั หาและพัฒนาการเรียนการสอนตามรายวิชาทีศ่ กึ ษาครบทัง้ 5
หัวข้อ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิ ชา
ประเด็นการประเมิน

ผลการ
ดาเนิ นงาน

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศกึ ษาสารวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ครูพฒ
ั นารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1
จากเอกสารอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจดั การเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่
เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน

มี
มี
มี
มี
ครบทุกสาขา

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
2. งานจัดทาแผนการเรียนรูร้ ายวิชาและการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. งานรวบรวมสื่อการสอนและงานวิจยั ครู
4. โครงการประกวดสื่อการสอนและงานวิจยั ครู
5. โครงการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ สู่ระดับภาคและระดับประเทศของครู
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
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จุดเด่น
1. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูศกึ ษา สารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาในทุกๆปีการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูพฒ
ั นารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกๆปีการศึกษา
3. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจดั ทาสื่อการสอน และกากับดูแลให้ครูจดั การเรียนการ
สอนในรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกๆปีการศึกษา
4. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผล
ไปปรับปรุง แก้ไขรายวิชาในทุกๆปีการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาต้องมีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สถานศึกษาต้องมีการจัดทารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามประเด็นการประเมินข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน

36

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผูเ้ รียน
ทัง้ หมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ผเู้ รียนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการหน่วยงานทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียนโดยให้มคี รูนิเทศไป
นิเทศผูเ้ รียนอย่างน้อย 1 ครัง้
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ผเู้ รียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
โดยผลงานทีเ่ กิดขึน้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
โครงการทัง้ หมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผเู้ รียนได้รบั การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดโดยมีผเู้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการ
ประเมินครังแรกไม่
้
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรูค้ วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

ผลการ
ดาเนิ นงาน
ร้อยละ 8.42

172 ครัง้

ร้อยละ 90.63

ร้อยละ 99.42

ร้อยละ 13.76

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาหรับนักศึกษาทีจ่ บการศึกษา
2. โครงการประกวดโครงงาน นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของนักศึกษา ทังภายในและภายนอก
้
3. งานสนับสนุนโครงงาน นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของนักศึกษา
4. โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสู่สถานประกอบการ
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
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
1. โครงการของนักศึกษามีจานวนตามเกณฑ์ทงระดั
ั ้ บ ปวช. และ ปวส. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ทัง้ หมดและได้รบั รางวัลต่างๆ
2. กากับนักศึกษา ทัง้ ระดับ ปวช. และ ปวส.ให้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ
สอดคล้องกับสาขางาน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศนักศึกษา มากกว่า 1 ครัง้
จุดที่ควรพัฒนา
1. โครงการของนักศึกษาควรมีชน้ิ งานและผลงานการส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกหรือได้รบั รางวัลให้
มากขึน้
2. เลือกสถานประกอบการให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรมีผลงานหรือได้รบั ผลงานการส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึน้
2. ควรเลือกสถานประกอบการให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา ทัง้ ระดับ ปวช. และ ปวส.ในการฝึก
ประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิ จกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริยส์ ่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้
ผูเ้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ผลการดาเนิ นงาน
จานวนกิจกรรม 7
จานวนผูเ้ ข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 5
จานวนผูเ้ ข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 7
จานวนผูเ้ ข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 5
จานวนผูเ้ ข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 14
จานวนผูเ้ ข้าร่วมตามเกณฑ์

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการเลือกตัง้ องค์กรนักศึกษา
2. โครงการพิธไี หว้ครู
3. โครงการถวายเทียนพรรษาพุทธบูชาน้อมพระธรรม
4. โครงการพิธถี วายราชสดุดมี หาราชินีและร่วมใจทาความดีเพื่อแม่หลวง
5. กิจกรรมปนั น้าใจปนั โลหิตพิชติ ความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
6. กิจกรรมปนั น้าใจปนั โลหิตพิชติ ความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
7. กิจกรรมชมรม
8. โครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมครัง้ ที่ 1
9. โครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมครัง้ ที่ 2
10. โครงการเมโทรรักธรรมชาติ
11. ชมรมอาสาพัฒนา
12. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
13. งานสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายนอก
14. โครงการสานสัมพันธ์สถาบันน้องพี่
15. โครงการประกวดดาว - เดือน
16. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ MT-FUTSAL ๒๐๑7
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17. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
18. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ๒๐๑7
19. โครงการ Good bye Senior
20. โครงการพัฒนาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21. โครงการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือนเบือ้ งต้น
23. โครงการออมทรัพย์เป็นนิจ
24. โครงการแบ่งปนั น้าใจจากรุ่นพีส่ รู่ ุ่นน้อง
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 สาขาวิชาเทคนิคสถาปตั ยกรรม
36. โครงการบริการชุมชน บ้านปางเปา สาขาวิชาเทคนิคสถาปตั ยกรรม
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 เพื่อเสริมหลักสูตร ตรงตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.4 ในข้อ
1,2,3 .ซึง่ มีการจัดกิจกรรมด้านละอย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม และมีผเู้ รียนเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมครบทุกคน และครบทุกด้าน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในข้อ 4 และข้อ 5 ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงควรเพิม่ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ในข้อที่ 4 และ 5 จะต้องมีจานวนกิจกรรม ด้านละอย่างน้อย 5 กิจกรรม
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ในข้อที่ 4 และ 5 ให้ครบตามเกณฑ์ทก่ี าหนด และให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครง
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มี

มี

3. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มกี าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปีทเ่ี ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

มี

5. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

มี

มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. งานประเมินคุณภาพภายใน2560
3. งานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา
4. งานแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษาและตรวจติดตาม
5. โครงการสรุปผลการดาเนินงานประจาปี2560
6. งานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา
ผูเ้ รียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนและได้ปฏิบตั ติ ามแผน
2. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ไม่ม ี
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มาตรฐานที่ 4

ด้านการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ : 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ม่ี กี ารพัฒนา
ผลการดาเนิ นการ
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

ปี ที่ผ่านมา
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

จานวนตัวบ่งชี้ทงั ้ หมดที่มีการประเมิน
13

ปี ที่ปัจจุบนั
คะแนน ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
3.31
พอใช้
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
5

พัฒนา
ไม่พฒ
ั นา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
ไม่พฒ
ั นา
พัฒนา
พัฒนา

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
11

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

พัฒนา/ไม่พฒ
ั นา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ร้อยละ
84.62
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.6
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.4
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
3.31

ดีมาก
พอใช้

5
5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5
4
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5.1.1 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
5.1.4 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.1.5 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
0 ตัวบ่งชี้
0 ตัวบ่งชี้
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น
1. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือจากผูส้ าเร็จการศึกษาในด้านของการให้ขอ้ มูลและการตอบ
รับในเรื่องของผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในหนึ่งปีอยูใ่ นระดับ ดีมาก
2. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา และการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั งิ านจากผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียน เป็นอย่างดี ทาให้มี
ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม อยูใ่ นระดับ ดี
มาก
3. ผูอ้ านวยการมีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และติดตาม นโยบายทีส่ าคัญจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างดียงิ่
4. ครูได้รบั การพัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคน
5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ความรูค้ วามสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ1.09 ของงบดาเนินการ
6. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 5.87 ของงบดาเนินการ
7. บุคลากรใน งานอาคารสถานที่ มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ทีช่ ดั เจน และมีความตัง้ ใจใน
การทางาน จึงทาให้ ภูมทิ ศั น์ของวิทยาลัย มีความสวยงาม อาคารเรียนต่างๆมีความสะอาด
เรียบร้อย และพร้อมในการใช้งาน
8. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก บุคคล
ชุมชน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รียน การถ่ายทอดความรูด้ า้ นต่างๆโดยการเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒมิ าเป็นวิทยากร การมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียน การบริจาคช่วยเหลือด้าน
การเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ อื่นๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษา
9. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายรวมทัง้ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน โดย
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน นาผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนโดยการศึกษาหรือการวิจยั
และมีการนิเทศการสอนครูทุกคน
10. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูศกึ ษา สารวจข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาในทุกๆปีการศึกษา
11. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูพฒ
ั นารายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกๆปีการศึกษา
12. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจดั ทาสือ่ การสอน และกากับดูแลให้ครูจดั การ
เรียนการสอนในรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกๆปีการศึกษา
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13. สถานศึกษาได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนาผลไปปรับปรุง แก้ไขรายวิชาในทุกๆปีการศึกษา
14. โครงการของนักศึกษามีจานวนตามเกณฑ์ทงั ้ ระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ทงั ้ หมดและได้รบั รางวัลต่างๆ
15. กากับนักศึกษา ทัง้ ระดับ ปวช. และ ปวส.ให้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการสอดคล้องกับสาขางาน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศนักศึกษา มากกว่า 1 ครัง้
16. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมหลักสูตร ตรงตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้
3.4 ในข้อ 1,2,3 .ซึง่ มีการจัดกิจกรรมด้านละอย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม และมีผเู้ รียนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมครบทุกคน และครบทุกด้าน
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา
2. นักศึกษาติด มผ. กิจกรรม และไม่มาแก้
3. นักศึกษามีเกรดเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 2.00
4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
3.12 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของ
งบดาเนินการ
6. สถานศึกษามีสาขางานทีด่ าเนินงานเชิญ วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ จากหน่วยงานต่างๆ จานวน 7 สาขางาน จากทัง้ หมด 8 สาขางาน โดย
สาขางานทีไ่ ม่ได้ดาเนินงานได้แก่ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มจี านวนผูเ้ รียนในสาขานี้
7. สถานศึกษาต้องมีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาตาม
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. ครูกระตุน้ นักศึกษาให้มาเรียนอย่างสม่าเสมอ ส่งงานให้ครบ และสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
ได้กาหนดไว้
2. ครูอธิบายให้นกั ศึกษาได้เข้าใจถึงผลเสียทีจ่ ะได้รบั หากไม่แก้ไขกิจกรรม
3. ครูวางแผนเรื่องการเรียนให้แก่นกั ศึกษาเพื่อให้ได้เกรดเฉลีย่ สะสมถึง 2.00
4. ควรดาเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุฝึกของแต่ละสาขาวิชาให้เพียงพอ และ
ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีก่ าหนดไว้
5. ควรดาเนินการจัดสรรงบประมาณ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผูเ้ รียน และการประกวด
แสดงโครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจยั แต่ละแผนกวิชาอย่างเหมาะสมภายในสถานศึกษา และตรง
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ รียนมีความสนใจมาเรียนในสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้
มากยิง่ ขึน้
7. สถานศึกษาต้องมีการจัดทารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามประเด็นการประเมินข้อ 1-4 ไม่เกิน 3
ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
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8. ควรมีผลงานหรือได้รบั ผลงานการส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึน้ ควรเลือก
สถานประกอบการให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา ทัง้ ระดับ ปวช. และ ปวส.ในการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ
9. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ในข้อที่ 4 และ 5 ให้ครบตามเกณฑ์ทก่ี าหนด และให้นกั ศึกษาทุก
คนเข้าร่วมโครงการ
10. ในการออกสารวจอาจมีความล่าช้า เพราะไม่เจอเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง ในปี
ต่อไปจะทาการนัดหมายกับเจ้าของหรือสถานประกอบการเพื่อรับทราบข้อมูลในการทางานของ
นักศึกษาอย่างแท้จริง
ควรจัดให้ทุกฝา่ ยมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการปฏิบตั กิ าร ทางานตามข้อตกลงกับ
หน่วยงานภายนอก
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. ควรดาเนินการชีแ้ จง
นักศึกษาเป็นรายบุคคลทีม่ ผี ลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาดาเนินการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับปรุงผลการเรียน
2. ควรมีการติดตามกลุ่มนักศึกษาทีเ่ รียนอ่อนและคาดว่าจะไม่สาเร็จการศึกษาตามรุ่น ให้ดาเนินการ
แก้ไขผลการเรียนของตนเองโดยการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา
3. ควรจัดกระบวนการเรียนในรายวิชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผูเ้ รียนให้สามารถยกระดับผล
การเรียนให้สงู ขึน้ และสามารถนาไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ
4. ควรคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลและปรับวิธกี ารเรียนให้เกิดความหลากหลายเพื่อ
ลดจานวนผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคัน ด้วยการเรียนในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
5. ควรจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งในการลดจานวนผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคัน เช่นจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเกิดแรงกระตุน้ ทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษา เป็นทีป่ รึกษาให้กบั
นักศึกษาในทุกๆเรื่อง ทีเ่ กิดกับนักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษารูส้ กึ อุ่นใจและสบายใจมากทีส่ ุด เช่น การส่ง SMS
ถึงผูป้ กครอง การคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสีย่ ง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
อนุมตั ิ รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2559
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่ อ-สกุล
ดร.มรกต
ดร.กิตติพฒ
ั น์
ดร.ฉัตรทิพย์
นายสมชาติ
นางอมราวดี
นายมารุ ต

สุวรรณชิน
สุวรรณชิน
สุวรรณชิน
พึ่ง พินิ จ
คุณ ยศยิง่
ศิร ิธร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายมารุต
นายนพดล
นางอมราวดี
นายพิเชษฐ
นายสุวฒั น์
นายกิตติชยั
นางสาวณัฐปภัสร์
นางสาวชญาญรัฏฐ์
นางราตรี
นางสาวแสงดาว
นางสุชาดา
นางสาวรสสุคนธ์
นายสุรชั
นางสาวยลธิดา
นายนพฉัตร
นายทิฐกิ ร
นางสาวพงษ์วภิ า
นายอัษฏากร
ว่าที่ ร.ต. นพดล
นายวิชชุกร
นายนฤเดช
นายรัชชัย
นายสรายุทธ
นายอัณณพ
นายเสกสรร
นายจิตรพงษ์
นายณัฐภูม ิ
นางสาวรินรดา
นางสาวจันทร์จริ า

ศิรธิ ร
จิระนันทราพร
คุณยศยิง่
ธรรมจักร
สุรยิ าวงศ์
ตนตรง
พงศ์ธนาภัค
คุณยศยิง่
ไชยา
อุษา
บาลี
ลาจวน
ทองแก้ว
ั ้ ยะ
ฝนริ
กิตยิ า
ลาเจียกหอม
เทวีลาภรณ์
คาโชติรส
เอีย่ มใจ
บัวคาซาว
ค๊ะณาระต๊ะ
ภิรมศรี
บุญเลา
พรมดี
การใจเย็น
ปินตาปวง
จาระธรรม
ยอดกันตี
พรมลา

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

