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1. บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
ผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
พ.ศ. 2559 

ตวับ่งชี ้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลีย่ 
มาตรฐานที ่

1 5 3.31     8.31 4.16 
2 5 5 5 5 5 4 30 4.83 
3 5 4 4 5   18 4.50 
4 5 4.33     9.33 4.67 
รวม 20 16.64 9 10 5 4 64.64 4.62 

 
สรปุผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดบัตวับ่งช้ี  

1.1.1 ตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดมีาก”     จ านวน 9 ตวับ่งชี ้
1.1.2 ตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ด”ี      จ านวน 4 ตวับ่งชี ้
1.1.3 จ านวนตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “พอใช”้   จ านวน 1 ตวับ่งชี ้
1.1.4 จ านวนตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุง”   จ านวน 0 ตวับ่งชี ้
1.1.5 ตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคณุภาพ “ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน”   จ านวน 0 ตวับ่งชี ้

1.2 จดุเด่น 
1. ดา้นบุคลากร (MAN) 

1.1. ไดร้บัความร่วมมอืจากผูส้ าเรจ็การศกึษาในดา้นของการใหข้อ้มลูตอบกลบัจากการได้
งานท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อและประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งภายใน
หนึ่งปี 

1.2. ไดร้บัความร่วมมอืในการก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์สถานศกึษา และการด าเนนิการ
ตามแผนปฏบิตังิานจากผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีน เป็นอยา่งด ี 

1.3. ผูอ้ านวยการมคีวามรู ้ความสามารถ ในการบรหิารงานและมวีสิยัทศัน์ ในดา้นการจดั
การศกึษา 

1.4. ครไูดร้บัการพฒันาดา้นวชิาชพี วชิาการ หรอืจรรยาบรรณวชิาชพี ทุกคน 
1.5. บุคลากรทางการศกึษามปีระสทิธภิาพในการท างาน 
1.6. ไดร้บัความร่วมมอืและสง่เสรมิ สนบัสนุนจาก บุคคล ชมุชน สถานประกอบการ หรอื

หน่วยงานต่างๆ ในการบรหิารจดัการศกึษา 
1.7. ครมูคีวามรบัผดิชอบในการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน 

สมบรูณ์ ดว้ยเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลายรวมทัง้บรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาที่
สอน และมกีารบนัทกึหลงัการสอน ทุกคน 

1.8. ครมูกีารพฒันารายวชิาร่วมกบัสถานประกอบการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทุกๆปี
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การศกึษา 
2. ดา้นงบประมาณ (Money) 

2.1 มงีบประมาณในการส่งเสรมิ สนบัสนุนในการท ากจิกรรมต่าง ๆ 
3. ดา้นการบรหิารจดัการ (Management) 

3.1. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รจูดัท าสื่อการสอน 
3.2. โครงการของนกัศกึษาทัง้ระดบั ปวช. และ ปวส. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ ัง้หมด

และไดร้บัรางวลัต่างๆ 
3.3. สถานศกึษามกีารจดัโครงการ/กจิกรรม เพื่อเสรมิหลกัสตูร ครบทุกดา้น 

1.3 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ดา้นบุคคล (Man) 

1.1 นกัศกึษาไม่ผ่านเกณฑใ์นแต่ละรายวชิา 
1.2 นกัศกึษาตดิ มผ. กจิกรรม และไม่มาแก ้
1.3  จ านวนนกัศกึษาออกกลางคนัมจี านวนมากเนื่องจากมเีกรดเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 2.00  

2. ดา้นงบประมาณ (Money) 
2.1 สถานศกึษามงีบประมาณดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์และสือ่ส าหรบัการเรยีนการสอน ไม่
เพยีงพอ 
2.2 สถานศกึษามงีบประมาณในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัท าการประกวด การแสดง

โครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนไม่
เพยีงพอ 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
1. ดา้นบุคคล (Man) 

2.1. ครคูวรกระตุน้นกัศกึษาใหม้าเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ สง่งานใหค้รบ และสอบใหผ้่านเกณฑ์
ตามทีไ่ดก้ าหนด 

2.2ครคูวรอธบิายใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจถงึผลเสยีทีจ่ะไดร้บัหากไม่แกไ้ขกจิกรรม 
2.3. ครคูวรวางแผนเรื่องการเรยีนใหแ้ก่นกัศกึษาเพื่อใหไ้ดเ้กรดเฉลีย่สะสมถงึ 2.00 
2.4 ผูบ้รหิารควรปลกูฝงัใหน้กัศกึษารูจ้กัความรบัผดิชอบ 

2. ดา้นงบประมาณ (Money) 
3.1. กรณีการจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุฝึกไม่เพยีงพอนัน้ ทางผูบ้รหิารไดเ้ขา้ใจในเรื่องของ

เกณฑต์ามก าหนด แต่ในเรื่องของการบรหิารจดัการแลว้ ผูบ้รหิารไดใ้ชว้สัดุฝึกอยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั โดยการเตมิเตม็ในวสัดุฝึกทีใ่ชไ้ป ไมไ่ดซ้ือ้ใหม่ทัง้หมด 

3.2. ผูบ้รหิารควรจดัสรรงบประมาณ เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รแูละผูเ้รยีน ไดม้โีอกาส
แสดงผลงาน โครงการ นวตักรรม หรอืงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอก  
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2. สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยเีมโทร 
ท่ีตัง้  24    หมู่ที ่4ถนนลอยเคราะห ์ซอย.2 ต าบลชา้งคลาน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงใหม่   

รหสัไปรษณีย ์50100 
โทรศพัท ์ 053-282080โทรสาร053-208112 
Website www.metro.ac.th 
E –mail metroschool@hotmail.com 
สงักดั   ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สงัคม 

วทิยาลยัตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ใกลก้บัชุมชนลอยเคราะห ์ดา้นหน้าตดิกบัวทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการเชยีงใหม่ ดา้นหลงัตดิกบัโรงเรยีนอนุบาลดรณุนิมติ   
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2.2 ข้อมลูปัจจบุนัของสถานศึกษา 
2.2.1 แผนภมิูการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกจิการนกัศึกษา 

แผนกทะเบียน 
งานSoftware 

แผนกประชาสัมพนัธ์ แผนกวิชาช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 

แผนกวิชาช่างยนต ์ แผนกวิชาช่างอิเลก็ฯ 

แผนกวิชาสามญั 

งานหอ้งสมุด 

แผนกวิชา IT 

แผนกปกครอง 

แผนกกจิกรรม 

งานแนะแนวและพยาบาล 

แผนกแผนและพฒันาคุณภาพ 

 

ฝ่าย MIS 

งาน Hardware 

งาน กราฟฟิก 

แผนกบุคคล 

 

แผนกอาคารสถานท่ี 

ฝ่ายชุมชนสัมพนัธ์ 

แผนกส านกังาน 

- งานการเงิน 

- งาน กยศ 

- งานธุรการ 
- งานจดัซ้ือและพสัดุ 

 
งานทวิภาคี 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 ดร.มรกต สุวรรณชิน ประธานกรรมการ (ผู้รบัใบอนุญาต) 

2 
ดร.กิตติ

พฒัน์ 
สุวรรณชิน กรรมการ (ผู้จดัการ) 

3 
ดร.ฉัตร

ทิพย์ 
สุวรรณชิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นายสมชาติ พึ่งพินิจ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 

5 นางอมราวดี คุณยศยิง่ กรรมการ  ผู้แทนครู 

6 นายมารุต ศิริธร กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการ)  

2.2.3 จ านวนคร ูจ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวชิา/
สาขาวชิา/ 
สาขางาน 

จ านวน สถานภาพ 
ใบประกอบ
วชิาชพี 

วฒุกิารศกึษา 

(คน) 
ครู

ประจ า 
ครู

พเิศษ 
ม ี ไมม่ ี

ป.
เอก 

ป.โท 
ป.
ตร ี

ต ่า
กวา่ 
ป.ตร ี
 

ยานยนต์ 4 4 - 4 - - - 4 - 

อเิลก็ทรอนิกส ์ 3 3 - 3 - - - 3 - 

สถาปตัยกรรม 3 3 - 3 - - - 3 - 

เทคนิคยานยนต ์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

อเิลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

3 3 - 3 - - - 3 - 

เทคนิค
สถาปตัยกรรม 

2 2 - 2 - - - 2 - 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - - - - - 

รวมคร ู 18 18 - 18 - - 1 17 - 

ครพูืน้ฐาน 11   11   1 10  

รวมครทู ัง้หมด 29   29   1 29  
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2.2.4 จ านวนบคุลากรทางการศึกษา 

ฝา่ย/แผนกวชิา/งาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 ขา้ราชการ 
พนกังาน
ราชการ 

ลกูจา้งประจ า 
ลกูจา้ง
ชัว่คราว 

งานพสัดุ-จดัซือ้ 1 - - 1 - 

งานบรหิารทัว่ไป 1 - - 1 - 

งานทะเบยีน 1 - - 1 - 

รวม 3 - - 3 - 

2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดบั สาขางาน และชัน้ปี 
(ปีทีจ่ดัท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที ่๑๐ มถุินายนของปีการศกึษาทีร่ายงาน) 

ระดบั/สาขางาน 

ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ
ทวิ
ภาค ี

เทยีบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ
ภาค ี

เทยีบ
โอน 

ปกต ิ ทว ิ
เทยีบ
โอน 

ระดบั ปวช. 
- สาขางานยานยนต ์
- สาขางาน
อเิลก็ทรอนิกส ์
- สาขางาน
สถาปตัยกรรม 

 
73 
18 
14 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
75 
13 
10 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
75 
32 
20 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
223 
63 
44 

รวมปวช. 105 - - 96 - - 127 - - 330 
ระดบั ปวส. 
- สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ 
- สาขางาน
อเิลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
- สาขางานเทคนิค
สถาปตัยกรรม 
- สาขางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
41 
 

13 
 

28 
 
- 

 

 
- 
 
6 
 
3 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
33 
 
1 
 
- 
 
- 

 
19 
 

13 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

    
93 
 

33 
 

31 
 
- 

รวมปวส. 82 9 - 34 32 - - - - 157 
รวมทัง้หมด 187 9 - 132 32 - 127 - - 487 
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2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดบั สาขางาน และชัน้ปี (ทวิศึกษา) 
ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาค ี

2.2.7 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาปีการศกึษา 2559 
(1) จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดบั/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวภิาค ี เทยีบโอน 

ระดบั ปวช. 
- สาขางานยานยนต ์
- สาขางานอเิลก็ทรอนิกส ์
- สาขางานสถาปตัยกรรม 

 
38 
20 
9 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
38 
20 
9 

รวม 67 0 0 67 
ระดบั ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต ์
- สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 
- สาขางานเทคนิคสถาปตัยกรรม 
- สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
43 
15 
0 

        0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
43 
15 
0 
0 

รวม 58 0 0 58 
รวมทัง้หมด 125 0 0 125 

 
(2) จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา (ทวิศึกษา) 

ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนระบบทวศิกึษา 
2.3 เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวลัและผลงานของ สถานศึกษา (ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในรอบปีการศกึษา) 

1. เขา้ร่วมจดักจิกรรม งานวนัแนะแนวการศกึษาต่อและอาชพีและงานเปิดบา้นวชิาการ 
โรงเรยีนต่างๆ 

 2.3.2 รางวลัและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในรอบปีการศกึษา) 
1. นายมารุต  ศริธิร รางวลัผูบ้รหิาร วนัคร ูณ วทิยาลยัโปลเิทคนิคลานนา 

 2.3.3 รางวลัและผลงานของ คร ูและบคุลากรทางการศึกษา (ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในรอบปี
การศกึษา) 

1. รางวลัการน าเสนอผลงานทางวชิาการดา้นวจิยัและนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้
ที9่ ไดร้บัผลการประเมนิผลงานในระดบั ดมีาก  ไดแ้ก่ 

  1. สบิเอกพชร เทพปนั(ประเภทสื่อชิน้งาน) 
  2. นางสาวรสสุคนธ ์ ล าจวน 
  3. นายอษัฎากร  ค าโชตริส 
  4. นายนพฉตัร  กติยิา 
  5. นายนฤเดช  ค๊ะณาระต๊ะ 
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  6. นายรชัชยั  ภริมศร ี
  7. วา่ทีร่อ้ยตรนีพดล  เอีย่มใจ 

2. รางวลัการน าเสนอผลงานทางวชิาการดา้นวจิยัและนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้
ที9่ ไดร้บัผลการประเมนิผลงานในระดบั ด ี ไดแ้ก่ 

  1. นายวรทิธิพ์ล บุณยเดชาวรรธน์ 
  2. นายสรายทุธ  บุญเลา  
  3. นายทฐิกิร  ล าเจยีกหอม 

4. นางสาวณฐัปภสัรพ์งศ ์ ธนาภคั 
5. นางสาวพงษ์วภิา  เทวลีาภรณ์ 
6. นายกติตชิยั  ตนตรง 
7. นายณฐัภมู ิ จาระธรรม 
8. นางสุชาดา  บาล ี
9. นายสุรชั  ทองแกว้ 
10. นางสาวรนิรดา  ยอดกนัต ี
11. นายอณัณพ  พรมด ี
12. จนัทรจ์ริา  พรมลา 

3. รางวลัการน าเสนอผลงานทางวชิาการดา้นวจิยัและนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้
ที9่ ไดร้บัผลการประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน  ไดแ้ก่ 

1. นายจติรพงษ ์ปินตาปวง 
2. นางสาวพมิวล ี วงคศ์ุภชาต ิ
3. วา่ทีร่อ้ยตรปีานประทปี  แสงเมอืง 
4. นางสาวชญาญร์ฏัฐ ์ คณุยศยิง่ 
5. นายสุวฒัน์  สุรยิาวงค ์
6. นายเสกสรร  การใจเยน็ 
7. นายมนตร ี เมาะศร ี
8. นายนพดล  จริะนนัทราพร 
9. นางสาวแสงดาว  อุษา 

 2.3.4 รางวลัและผลงานของผู้เรียน (ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในรอบปีการศกึษา) 
1. รางวลัเชดิชเูกยีรต ิผูอุ้ทศิตนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแบบอยา่งดงีาน
ต่อสงัคม ไดแ้ก่   
 1. นายพเิชษฐ ์ หลเีจีย๊ะ 
 2. นายสุวทิ อุตะมะ 
2. รางวลันกัศกึษาพระราชทานความเป็นเลศิดา้นอาชวีศกึษา  ไดแ้ก่   
 1. นายจกัร ี เตชะเลศิพนา 
3. รางวลัเยาวชนดเีด่น ประจ าปี2560 ไดแ้ก่ 
 1. นายสุรยินั ศรลีมิปนนท ์
 2. นายวรีะวฒัน์ บุญเรอืง 
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 3. นายก าชยั สมใจ 
4. รางวลัเหรยีญทองแดง การแขง่ขนักฬีาครกิเกต ซเีกมสค์รัง้ที่29 ประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่ 
 1. นายธชิากร ชลาศร ี
5. รางวลัผูม้คีวามประพฤตดิ ีเนื่องในพธิแีสดงตนเป็นพทุธมามะกะ2560  ไดแ้ก่ 
 1. นายจกัร ี เตชะเลศิพนา 
6. รางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีและนวตักรรม 
 6.1 รางวลัชนะเลศิ การเขยีนแบบก่อสรา้ง  
 6.2 รางวลัรองชนะเลศิ การเขยีนแบบก่อสรา้งดว้ยคอมพวิเตอร์  
 6.3 รางวลัรองชนะเลศิการแขง่ขนัทกัษะการประกอบและการตดิตัง้โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์  
 6.4 รางวลัรองชนะเลศิการแขง่ขนัทกัษะงานจกัรยานยนต ์  
 6.6 รางวลัชนะเลศิการแขง่ขนัทกัษะออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์  
 6.7 รางวลัรองชนะเลศิการแขง่ขนันวตักรรมอาชวีศกึษา สิง่ประดษิฐด์า้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั เรื่องชุดจ าลองระบบเตอืนภยัคนตดิคา้งในรถยนต์ 
 6.8 รางวลัรองชนะเลศิการแขง่ขนันวตักรรมอาชวีศกึษา สิง่ประดษิฐด์า้นเครื่องมอื
หรอือุปกรณ์  เรื่องรถส ารวจสายไฟบนฝ้าเพดาน   
 6.9 รางวลัชนะเลศิการแขง่ขนัสิง่ประดษิฐ ์ชุดจ าลองระบบเตอืนภยัคนตดิคา้งใน
รถยนต ์โครงการคนดศีรเีชยีงใหม่   
 6.10 รางวลัชนะเลศิการแขง่ขนัสิง่ประดษิฐ ์รถส ารวจสายไฟบนฝ้าเพดาน จาก
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา   
 6.11 รางวลัชนะเลศิการแขง่ขนัสิง่ประดษิฐ ์ชุดจ าลองระบบเตอืนภยัคนตดิคา้งใน
รถยนต ์จากส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
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3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรชัญา 
ความรู ้ ความสามารถ  ทกัษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสงัคม 
3.1.2 วิสยัทศัน์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยเีมโทรเป็นองคก์รแหง่ความสุข   สรา้งผูเ้รยีนใหเ้ป็นช่างสุภาพไดม้าตรฐานและการ

ยอมรบัจากสงัคม 

3.1.3 พนัธกิจ 
1.ส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษาใหม้คีวามรู ้ความสามารถทกัษะตามมาตรฐานวชิาชพี

และหลกัสตูร เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรมด ีเป่ียมไปดว้ยความสุขทางกาย วาจา และใจ สามารถศกึษาต่อ และ
ประกอบอาชพีไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 

2.ส่งเสรมิพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการฝึกประสบการณ์ โดยพฒันาและบรหิารหลกัสตูรใหม้คีวาม
ทนัสมยั ยดืหยุน่ มกีารจดัการเรยีนการสอนทีใ่หค้วามส าคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัิ
จรงิ มกีารระดมทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก รวมทัง้
ความร่วมมอืจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาในการจดักจิกรรม เพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

3.ส่งเสรมิพฒันางานวจิยัและนวตักรรม มกีระบวนการสนบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละนกัศกึษาไดส้รา้ง
นวตักรรมและสิง่ประดษิฐอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นทรพัยส์นิทางปญัญาทีส่ามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ เพื่อ
น าไปสู่ความสามารถทีแ่ขง่ขนัไดใ้นระดบัประเทศ 

4.ส่งเสรมิพฒันาการบรกิารทางวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม โดยสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาเป็นแหลง่
เรยีนรูท้างวชิาชพี และแหลง่อา้งองิทางวชิาการทีท่นัสมยั ตลอดจนการใหบ้รกิารทีเ่ป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชนและสงัคม 

5.ส่งเสรมิพฒันาการทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีาและนนัทนาการ โดยจดัใหม้กีารจดั
กจิกรรมสง่เสรมิดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่งีามในวชิาชพีเพื่อใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม เป็นช่างทีม่ี
ความสุภาพ รวมทัง้ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม  วฒันธรรม ประเพณี  และท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

6.ส่งเสรมิพฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการสถานศกึษา การบรหิารจดัการทีเ่น้นผลส าเรจ็ของ
งาน การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา คร ูอาจารย ์สถานประกอบการ ชมุชนและผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง ใช้
เทคนิคการบรหิารทีเ่น้นการกระจายอ านาจ ก ากบัดว้ยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทุกระดบั 
การน าระบบสารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ประหยดั คล่องตวั 
โปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละน าไปสู่องคก์รแห่งความสุข 

7.การพฒันาบุคลากรของสถานศกึษา โดยจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากรดา้นวชิาชพี ดา้นสามญั และดา้น
สนบัสนุนการสอน อยา่งต่อเนื่อง 

8.การเงนิและงบประมาณของสถานศกึษา โดยจดัใหม้กีารวางแผนงบประมาณ เพื่อใหเ้พยีงพอแก่
ความตอ้งการของผูข้อใช ้โดยยดึหลกัความจ าเป็น ความเหมาะสม และอยูบ่นพืน้ฐานของความประหยดั มกีาร
ตดิตามการขอใชง้บประมาณ และการตรวจสอบ อยา่งเป็นระบบ 
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9.ส่งเสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน ใหม้ปีระสทิธภิาพโดยมกีารพฒันาคุณภาพ มกีาร
ตรวจตดิตามคุณภาพ การประเมนิคุณภาพเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
อยา่งต่อเนื่องและรองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกได้ 
  3.1.4  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ความรู ้ ความสามารถ  ทกัษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสงัคม 
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจ่าย จ านวนเงนิ รอ้ยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรยีนการ
สอน 

980,000 23.03  

2. รายจ่ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้
ความสามารถไปบรกิารวชิาการ วชิาชพี หรอืท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม 

46,400 1.09  

3. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัท า การ
ประกวด การแสดง โครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 

240,000 5.64  

4. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักจิกรรมดา้น
การรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนันทนาการ การส่งเสรมิ
การด ารงตนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

250,000 5.87  

5. รายจ่ายพฒันาบุคลากร 50,000 1.18  
ฯลฯ    

รวมรายจ่ายเทยีบกบังบด าเนินการทัง้หมด 1,566,400 36.81  
 
3.2 การพฒันาการจดัการศึกษาจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

คร ัง้ล่าสดุ 
แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมนิคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา 
เมื่อวนัที1่3-15 กุมภาพนัธ ์2555 
 

1.งานการเงนิและ กยศ. จะ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของ
กองทุนการเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาใหน้กัศกึษาทราบ 
 
 
2.เจา้หน้าทีธุ่รการควรตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่งใหผู้บ้รหิาร 

1.ทุกวนัพฤหสับดหีลงัเคารพธง
ชาต ิงานกยศ. ไดแ้จง้ขา่วสาร
ใหก้บั นกัศกึษา และยงัประกาศ
ขอ้มลูต่างทางเฟสบุคและ
เวบ็ไซตข์องวทิยาลยั และ
ประกาศขา่วสารตดิบอรด์ 
2.ท าการตรวจสอบเอกสารก่อน
ส่งใหผู้บ้รหิาร 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คร ัง้ล่าสดุ 

แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 3.แผนกการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ ์วางแผนออกแนะ
แนวในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
4.อาจารยท์ีป่รกึษาควร ก ากบั 
ตดิตามนกัศกึษาอยา่งเขม้งวด 
5.ปรบัเกณฑ ์ผ. มผ. กจิกรรม 
เพื่อใหย้อดนกัศกึษาไม่ผ่าน
กจิกรรมลดลง 
 
6.แผนกปกครองควรเดนิตรวจรอบ
วทิยาลยัและท าโครงการตรวจสาร
เสพตดิ 
 
7.วางแผนงานเพื่อรองรบัสมาคม
อาเซยีนในอนาคต 
 
8.ท าช่องทางเผยแพร่เอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและบทความต่างๆ 
9.ท าขอ้สอบเพื่อทดสอบความรู้
เกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆของ
วทิยาลยั 

3.มกีารขยายพืน้ทีใ่นการออก
แนะแนวในจงัหวดัล าพนูเพิม่อกี1
จงัหวดั 
4.อาจารยท์ีป่รกึษาตดิตาม
นกัศกึษาทีข่าดเรยีนและบนัทกึ
ขอ้มลูลงระบบ 
5.ปรบัเกณฑ ์ผ. มผ. กจิกรรม 
โดยหกัคะแนนนกัศกึษาทีข่าด
กจิกรรม 
ของวทิยาลยั 
6.ไดอ้อกตรวจรอบวทิยาลยัทุก
สปัดาหแ์ละน าสถานพยาบาล
เชยีงใหม่แลปเขา้มาตรวจสาร
เสพตดิ 
7.จดัท าโครงการทกัษะทางภาษา
เพื่อรองรบัสมาคมอาเซยีนใน
อนาคต 
8.ท าโครงการอบรมการท าวจิยั
ใหแ้ก่ครแูละใหเ้ผยแพร่ผลงาน
บนเวบ็ไซต ์
9.น าระเบยีบและเกณฑก์าร
ปฏบิตังิานของวทิยาลยัขึน้ระบบ  
E-office เพื่อใหบุ้คลากรไดศ้กึษา 

การประเมนิคุณภาพภายในโดย
หน่วยงาน ตน้สงักดั 
เมื่อวนัที ่13-15 กุมภาพนัธ ์
2555 
 
 

1.งานการเงนิและ กยศ. จะ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของ
กองทุนการเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาใหน้กัศกึษาทราบ 
 
 
2.เจา้หน้าทีธุ่รการควรตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่งใหผู้บ้รหิาร 
3.แผนกการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ ์วางแผนออกแนะ
แนวในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 

1.ทุกวนัพฤหสับดหีลงัเคารพธง
ชาต ิงานกยศ. ไดแ้จง้ขา่วสาร
ใหก้บั นกัศกึษา และยงัประกาศ
ขอ้มลูต่างทางเฟสบุคและ
เวบ็ไซตข์องวทิยาลยั และ
ประกาศขา่วสารตดิบอรด์ 
2.ท าการตรวจสอบเอกสารก่อน
ส่งใหผู้บ้รหิาร 
3.มกีารขยายพืน้ทีใ่นการออก
แนะแนวในจงัหวดัล าพนูเพิม่อกี1
จงัหวดั 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คร ัง้ล่าสดุ 

แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 4.อาจารยท์ีป่รกึษาควร ก ากบั 
ตดิตามนกัศกึษาอยา่งเขม้งวด 
 
5.ปรบัเกณฑ ์ผ. มผ. กจิกรรม 
เพื่อใหย้อดนกัศกึษาไม่ผ่าน
กจิกรรมลดลง 
6.แผนกปกครองควรเดนิตรวจรอบ
วทิยาลยัและ 
 
 
7.วางแผนงานเพื่อรองรบัสมาคม
อาเซยีนในอนาคต 
 
8.ท าช่องทางเผยแพร่เอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและบทความต่างๆ 
9.ท าขอ้สอบเพื่อทดสอบความรู้
เกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆของ
วทิยาลยั 

4.อาจารยท์ีป่รกึษาตดิตาม
นกัศกึษาทีข่าดเรยีนและบนัทกึ
ขอ้มลูลงระบบ 
5.ปรบัเกณฑ ์ผ. มผ. กจิกรรม 
โดยหกัคะแนนนกัศกึษาทีข่าด
กจิกรรมของวทิยาลยั 
6.ไดอ้อกตรวจรอบวทิยาลยัทุก
สปัดาหแ์ละน าสถานพยาบาล
เชยีงใหม่แลปเขา้มาตรวจสาร
เสพตดิ 
7.จดัท าโครงการทกัษะทางภาษา
เพื่อรองรบัสมาคมอาเซยีนใน
อนาคต 
8.ท าโครงการอบรมการท าวจิยั
ใหแ้ก่ครแูละใหเ้ผยแพร่ผลงาน
บนเวบ็ไซต ์
9.น าระเบยีบและเกณฑก์าร
ปฏบิตังิานของวทิยาลยัขึน้ระบบ 
E-office เพื่อใหบุ้คลากรไดศ้กึษา 
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การประเมนิคุณภาพภายนอก 
โดย ส านกังานรบัรองมาตรฐาน 
และประเมนิคณุภาพการศกึษา  
(องคก์ารมหาชน) 
เมื่อวนัที ่20-22 กุมภาพนัธ ์
2555 
1. ควรมกีารจดัประกวดหรอื
แขง่ขนันวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์
สรา้งสรรคง์านวจิยัของครใูน
ระดบัสถานศกึษา หรอืสาขางาน 
เพื่อน าไปสู่การแขง่ขนัระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค หรอืระดบัชาต ิ
เป็นการกระตุน้และสรา้งแจงจงูใจ
ใหค้รทู าวจิยัเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การเรยีนการสอนอยา่งต่อเนื่อง
ในทุกปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
2. ควรสนบัสนุนใหค้ร ูไดท้ าการ
วจิยั โดยเสนอขอรบังบประมาณ
สนบัสนุนจากสถาบนัสง่เสรมิการ
วจิยัแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานอื่นๆ 
ทีส่ามารถสนบัสนุนได ้
3. ควรจดัอบรมการเขยีนรายงาน
โครงงานวชิาชพี งานวจิยัและ
นวตักรรมใหค้รผููส้อนเพื่อน าไป
พฒันาการเรยีนการสอนใหด้ี
ยิง่ขึน้ 
4. ควรสนบัสนุนการสง่ผลงาน
โครงงานวชิาชพี นวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐข์องนกัศกึษาเขา้
ประกวด กบัหน่วยงานหรอื
ภาคอุตสาหกรรมใหม้ากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
1. มกีารจดัประกวดงานวจิยัและ
นวตักรรมสิง่ประดษิฐข์องครผููส้อน
และส่งเสรมิการแขง่ขนัในระดบั 
ต่าง ๆ ในแผนปฏบิตังิาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ไม่มแีผนปฏบิตังิานในการเสนอ
ขอรบังบประมาณสนบัสนุนการวจิยั 
เพยีงท าผลงานเสนอต่อหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อยกระดบังานวจิยัให้
ไดร้บัการเผยแพร ่
3.ไดจ้ดัท าแบบฟอรม์พรอ้มทัง้
รายละเอยีดวธิกีารเขยีนรายงาน
การวจิยัอยา่งละเอยีด ใหบุ้คลากร
ทุกคนไดท้ าการศกึษา 
 
4.มกีารจดัประกวดงานวจิยัและ
นวตักรรมสิง่ประดษิฐข์องนกัศกึษา
และส่งเสรมิการแขง่ขนัในระดบัต่าง 
ๆ ในแผนปฏบิตังิาน  
 

 
 
 
 
 
 
1.ท าการจดัประกวดงานวจิยัและ
นวตักรรมสิง่ประดษิฐต์าม
แผนปฏบิตังิาน “โครงการ
ประกวดสื่อการสอน งานวจิยั”  
อกีทัง้ไดส้ง่เสรมิ สนบัสนุนการ
สรา้งผลงานวจิยั นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐส์ู่ระดบัภาคและ
ระดบัประเทศ คอืไดส้ง่ผลงานครู
เขา้ร่วมประกวดตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประกวดแขง่ขนั
ผลงานวจิยัและนวตักรรมการ
สอนทางอาชวีศกึษา โดยมี
สมาคมอาชวีศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย และ การส่งเขา้
ประกวดของคุรุสภา  
 
2.ไม่มผีลจากแผนการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
3.บุคลากรเขยีนรายงานการวจิยั
ตามแบบฟอรม์และรายละเอยีด
ตามทีก่ าหนดไดค้รบทุก
องคป์ระกอบ 
 
4.ท าการจดัประกวดผลงาน
นกัศกึษาตามโครงการประกวด
นวตักรรม สิง่ประดษิฐแ์ละ
โครงงานของนกัศกึษา และท า
การส่งผลงานเขา้ร่วมการแขง่ขนั
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5.ควรมกีารพฒันาระบบการเกบ็
ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ะดวกต่อการคน้หา
เพื่อน าขอ้มลูไปพฒันา
สถานศกึษา ตามวงจรคณุภาพ
ในปีการศกึษาต่อไป 
 
 
6. ควรจดัโครงการศกึษาดงูานใน
สถานประกอบการใหก้บันกัเรยีน 
นกัศกึษา ทุกระดบัชัน้ปี ทัง้ระดบั 
ปวช. และ ปวส. เพื่อเพิม่
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีนอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
7. ควรสรา้งความเขา้ใจให้
นกัเรยีน นกัศกึษา และ
ผูป้กครอง เหน็ความส าคญัของ
การฝึกประสบการณ์เรยีนรูจ้าก
การปฏบิตังิานจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.ไดท้ าการพฒันาระบบเกบ็ขอ้มลู
สารสนเทศในการเกบ็ขอ้มลูส าหรบั
การคน้หาขอ้มลูไปพฒันา
สถานศกึษา 
 
 
 
 
6.จดัท าโครงการศกึษาดงูานใน
สถานประกอบการ ทัง้ในระดบั 
ปวช. ปวส. ในการเพิม่
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีน 
 
 
 
7.ท าการปฐมนิเทศชีแ้จงท าความ
เขา้ใจในเรื่องของการฝึก
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะวชิาชพี 
 
5.ท าการพฒันาระบบเกบ็ขอ้มลู
สารสนเทศในการท ากจิกรรม 
โครงการ ตามแผนปฏบิตังิาน 
ตัง้แต่การท าโครงการ การท า
แบบตดิตาม ซึง่ทัง้โครงการและ
แบบตดิตามไดร้ะบุการพฒันา
สถานศกึษาตามวงจรคุณภาพใน
การพฒันาในปีการศกึษาต่อไป 
6.ท าการจดัโครงการศกึษาดงูาน
ใหก้บันกัศกึษาทุกชัน้ปี ตาม
โครงการศกึษาดงูานของแต่ละ
แผนกวชิา ทัง้ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันาผูเ้รยีน 
7.มกีารจดัท าโครงการปฐมนิเทศ
ใหแ้ก่นกัศกึษา สมัมนาจาก
สถานประกอบการทีจ่ะฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี โดยมผีล
จากการฝึกประสบการณ์ของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์ที่
เขา้ใจความส าคญัและมผีลการ
ฝึกประสบการณ์บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ าหนด 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คร ัง้ล่าสดุ 

แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

8. ควรมกีารจดัทมีการใหบ้รกิาร
วชิาการวชิาชพี โดย 1 ทมีอาจจะ
ประกอบดว้ยผูเ้รยีนหลายสาขา
งานโดยเฉพาะสาขาที ่ไม่เอือ้
มากนกัในการใหบ้รกิารวชิาการ
หรอืวชิาชพี มกีารประสานขอ้มลู
กบัชุมชน หรอืหน่วยงานทีจ่ะ
ออกใหบ้รกิารวชิาชพีเพื่อส ารวจ
ขอ้มลูความตอ้งการ การรบั
บรกิารและจดัทมีการออก
ใหบ้รกิารทีม่คีวามเหมาะสม 

8.มกีารจดัท าแผนปฏบิตังิานในการ
ออกบรกิารวชิาการและวชิาชพีโดย
ประสานงานกบัขอ้มลูชมุชนทีจ่ะ
ออกบรกิารในแผนปฏบิตังิานของ
ตามแต่ละสาขาวชิาชพี 

8.จดัท าแผนปฏบิตังิานในการ
บรกิารวชิาชพีใหแ้ก่ชุมชม
ตามแต่ละสาขาวชิาชพีปี
การศกึษาละ  2 ครัง้  โดยแต่ละ
ครัง้ไดท้ าการส ารวจและจดัท า
การใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสม อกี
ทัง้ท าการส ารวจประเมนิความ
พงึพอใจในทุกครัง้ของการ
ใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพี 
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4.การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจดัการศึกษา 
ผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ตามอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาคุณธรรม มคีวามรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาวชิาชพีของหลกัสตูรในแต่ละระดบัและแต่ละสาขาวชิา สาขางาน เป็นที่
พงึพอใจของตลาดแรงงาน และมสีดัส่วนผูส้ าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัผูเ้รยีนแรกเขา้ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคณุภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามขีอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาจ าแนกเป็นผูท้ ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง
ศกึษาต่อและประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกวา่รอ้ย
ละ 75 ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 

รอ้ยละ 81.82 

2. สถานศกึษาไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็น
รายบุคคลและไดร้บัขอ้มลูตอบกลบัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานทีผู่ส้ าเรจ็การศกึษาไปท างานจากสถานศกึษาทีผู่ส้ าเรจ็การศกึษาไปศกึษา
ต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้บับรกิาร จากการประกอบอาชพี
อสิระของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

รอ้ยละ 100 

3. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์ฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของจ านวน
ขอ้มลูตอบกลบั 

รอ้ยละ 100 

4. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไปเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของ
จ านวนขอ้มลูตอบกลบั 

รอ้ยละ 100 

5. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
สมรรถนะวชิาชพีเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของจ านวนขอ้มลูตอบ
กลบั 

รอ้ยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส ารวจรอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระหรอืศกึษาต่อภายใน 1 ปี 
2. งานประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ทีร่บัผูส้ าเรจ็การศกึษาเขา้ท างานทีม่ต่ีอ

คุณภาพทัง้ 3 ดา้นของผูส้ าเรจ็การศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยเีมโทร 
3. สรุปแบบประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ทีร่บัผูส้ าเรจ็การศกึษาเขา้ท างานที่

มต่ีอคุณภาพทัง้ 3 ดา้นของผูส้ าเรจ็การศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยเีมโทร 
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3, 4 หรอื 3, 5 หรอื 4, 5 
รวม 4 ขอ้ 

4 คะแนน ด ี

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 หรอื 4 หรอื 5 รวม 3 
ขอ้ 

3 คะแนน พอใช ้

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 

 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืจากผูส้ าเรจ็การศกึษาในดา้นของการใหข้อ้มลูและการตอบรบัในเรื่อง
ของผูท้ ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อและประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งภายในหนึ่ง
ปีอยูใ่นระดบั ดมีาก 

2. รอ้ยละ 81.82 นกัศกึษามงีานท าหลงัจากจบการศกึษา และไดร้บัการประสานงานจากสถาน
ประกอบการเป็นอยา่งด ี

จดุท่ีควรพฒันา 
1. ในการออกส ารวจอาจมคีวามล่าชา้ เพราะไม่เจอเจา้ของสถานประกอบการโดยตรง 
2. ระยะเวลาในการออกส ารวจนกัศกึษา ไม่ควรก าหนดเวลาทีแ่น่ชดั เนื่องมาจากสถานประกอบการและ

ตวันกัศกึษา  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. ในการออกส ารวจอาจมคีวามล่าชา้ เพราะไม่เจอเจา้ของสถานประกอบการโดยตรง ในปีต่อไปจะท า
การนดัหมายกบัเจา้ของหรอืสถานประกอบการเพื่อรบัทราบขอ้มลูในการท างานของนกัศกึษาอยา่ง
แทจ้รงิ 

2. ควรมกีารนดัหมายเพื่อทราบเวลาในการพบหวัหน้าหรอืเจา้ของสถานประกอบการ เพื่อจะไดท้ราบ
ขอ้มลูในการท างานของนกัศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

3. ควรมกีารจดัท าระบบประเมนิผูส้ าเรจ็การศกึษาแบบออนไลน์ไวส้ าหรบันกัศกึษาเพื่อเป็นการอพัเดต
ขอ้มลูของนกัศกึษาต่อไป 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาเทียบกบัจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวนผู้ส าเรจ็
การศึกษา ร้อยละ 

  
ยานยนต์ 97 38 39.18 

อเิลก็ทรอนิกส ์ 43 20 46.51 

สถาปตัยกรรม 26 9 34.62 

เทคนิคยานยนต ์ 54 43 79.63 

อเิลก็ทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 16 15 93.75 

เทคนิคสถาปตัยกรรม 0 0 0 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 

รวม 236 125 52.97 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานสรุปผลผูส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรเทยีบกบัแรกเขา้ 
2. งานสรุปผลผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนด ตามชัน้ปี และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เฉลีย่สะสม2.00 ขึน้ไป 
3. งานสรุปผลผูเ้รยีนทีอ่อกกลางคนัเมื่อเทยีบกบัแรกเขา้ 
 
ระดบัคณุภาพ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
4.51 – 5.00 ดมีาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช ้
1.51 – 2.50 ตอ้งปรบัปรุง 
0.00 – 1.50 ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
3.31 พอใช ้
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จดุเด่น 
1. สถานศกึษามรีะบบตดิตามผูเ้รยีนอยา่งใกลช้ดิ 
2. มรีะบบครทูีป่รกึษาทีเ่ขม้แขง็ ใกลช้ดิผูเ้รยีน 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. นกัศกึษาไม่ผ่านเกณฑใ์นแต่ละรายวชิา 
2. นกัศกึษาตดิ มผ. กจิกรรม และไม่มาแก ้
3. นกัศกึษามเีกรดเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 2.00 
4. นกัศกึษามปีญัหาดา้นการเงนิ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
1. ครกูระตุน้นกัศกึษาใหม้าเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ สง่งานใหค้รบ และสอบใหผ้่านเกณฑต์ามทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
2. ครอูธบิายใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจถงึผลเสยีทีจ่ะไดร้บัหากไม่แกไ้ขกจิกรรม 
3. ครวูางแผนเรื่องการเรยีนใหแ้ก่นกัศกึษาเพื่อใหไ้ดเ้กรดเฉลีย่สะสมถงึ 2.00 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั  
มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรของสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การประสานความร่วมมอืกบับุคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันา
มาตรฐานการศกึษาทุกระดบั 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคณุธรรม 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามกีารใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานศกึษา
คุณธรรมแก่ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีนร่วมกนั 

 ม ี

2. สถานศกึษามกีารก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา” พฤตกิรรมที่
พงึประสงคข์องกลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มคร ูและบุคลากรทางการศกึษาและกลุ่ม
ผูเ้รยีน ดว้ยความสมคัรใจ เตม็ใจและโดยการมสี่วนร่วมของทุกคน 

ม ี

3. สถานศกึษาจดัใหก้ลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มครแูละบุคลากรทางการศกึษาและกลุม่
ผูเ้รยีนจดัท าโครงการคณุธรรม จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมายพฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงคร์่วมกนัของแต่ละกลุ่ม 

ม ี

4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนใหก้ลุ่มผูบ้รหิารกลุ่มครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา และกลุม่ผูเ้รยีนด าเนนิการตามโครงการคุณธรรมจรยิธรรม โดยมกีาร
นิเทศและเสรมิแรง 

ม ี

5. สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนนิการและตามเป้าหมายทีก่ าหนดและ
มกีารก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการบรกิารชุมชนแผนกสถาปตัยกรรม 
2. โครงการบรกิารชุมชนแผนกช่างยนต ์ 
3. โครงการบรกิารชุมชนแผนกอเิลก็ทรอนิกส ์ 
4. โครงการเขา้แถวเคารพธงชาต ิ
5. โครงการเมโทรยคุใหม่ใชจ้่ายรูค้่าดว้ยการท าการท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย 
6. โครงการผูบ้รหิารปลกูจติอาสาพฒันาวทิยาลยั 
7. โครงการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปลกูจติอาสาพฒันาวทิยาลยั 
8. โครงการสถานศกึษาคุณธรรม 
9. รายงานการประชุมวสิามญั1/2560 
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน 
ตอ้งปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืในการก าหนดคณุธรรมอตัลกัษณ์สถานศกึษา และการด าเนินการตาม
แผนปฏบิตังิานจากผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีน เป็นอยา่งด ีท าใหม้รีะดบัคณุภาพ
ในการด าเนินการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม อยูใ่นระดบั ดมีาก  

จดุท่ีควรพฒันา 
 ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
 ไม่ม ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสงักดั 
 

ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้สงักดั
มอบหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ม ี

2. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามสามารถในการสื่อสารให ้ผูบ้รหิาร ครบุูคลากรทาง
การศกึษา และผูเ้รยีนรวมทัง้ผูป้กครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนไดรู้แ้ละเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้สงักดั
มอบหมายไดเ้ป็นอยา่งด ี

ม ี

3. คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีน ร่วมกนัก าหนดแผนงานโครงการกจิกรรมและ
เป้าหมายและด าเนินงานเพื่อใหน้โยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัประสบผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย 

ม ี

4. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามกีารตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กจิกรรม และเป้าหมายทีก่ าหนด 

ม ี

5. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพฒันาต่อไป 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการแขง่ขนั Volleyball Metro Open ครัง้ที2่ 
2. โครงการส่งเสรมิความรูภ้าษาองักฤษ 
3. โครงการส่งเสรมิความรูป้ระวตัศิาสตรไ์ทย 
4. โครงการสถานศกึษาคุณธรรม 
5. โครงการสถานศกึษาสขีาว 
6. การจดัตัง้องคก์ารนกัวชิาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทยระดบัสถานศกึษา 
7. การจดัตัง้ศนูยบ่์มเพาะวสิาหกจิเพื่อการศกึษา 
8. การจดัการเรยีนลกูเสอื  

ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน 
ตอ้งปรบัปรุง
เร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 

 
จดุเด่น 

1. ผูอ้ านวยการมคีวามสามารถในการถ่ายทอด  สื่อสาร และตดิตาม นโยบายทีส่ าคญัจากหน่วยงานตน้
สงักดัใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร และนกัศกึษาไดอ้ยา่งดยีิง่  

จดุท่ีควรพฒันา 
 ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

ไม่ม ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ระดบัคณุภาพในด้านการจดัการด้านบคุลากร 
ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้จี านวนครทู ัง้หมดเทยีบกบัจ านวน
ผูเ้รยีนทัง้หมดตามเกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาตามหนงัสอืก.ค.ศ. ที ่ศธ0206.6/55 ลงวนัที ่22 
มกราคม 2557 หรอืระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนวา่ดว้ยการ
ก าหนดจ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 
แลว้แต่กรณี 

1 : 17 

2. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รผููส้อนในแต่ละรายวชิาทุกคนเป็น
ผูท้ ีจ่บการศกึษาตรงหรอืสมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อนหรอืเป็นผูท้ ีไ่ดเ้ขา้รบัการศกึษา
หรอืฝึกอบรมเพิม่เตมิตรงหรอืสมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อน 

ม ี

3. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รไูม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ไดศ้กึษา
ฝึกอบรม ประชมุวชิาการศกึษาดงูานดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
รายวชิาทีส่อนไม่น้อยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อปี 

รอ้ยละ 100 

4. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้จี านวนบุคลากรทางการศกึษาตาม
เกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาตามหนงัสอืก.ค.ศ. ที ่ศธ0206.6/55 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนวา่ดว้ยการก าหนดจ านวนครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แลว้แต่กรณี 

จ านวนบุคลากรต่อ
คร ู

รอ้ยละ 10.34 

5. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษา ไดร้บั
การประกาศเกยีรตคิุณ ยกยอ่งความรูค้วามสามารถ คณุธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชพี จากหน่วยงานหรอืองคก์รภายนอกไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ
จ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษาทัง้หมด 

รอ้ยละ 84.38 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาดา้นวชิาการหรอืวชิาชพี และจรรยาบรรณวชิาชพี 
2. โครงการสวสัดกิารบุคลากร 
3. งานส ารวจการไดร้บัการ ยกยอ่งครแูละบุคลากรทางการศกึษาดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีหรอื

จรรยาบรรณวชิาชพี จากหน่วยงานภายนอก 
4. งานอบรม/ประชุม สมัมนา ศกึษาดงูานภายนอก ของ ผูบ้รหิาร / คร ู/ บุคลากรทางการศกึษา 
5. งานเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ านวนครกูบัจ านวนผูเ้รยีน 
6. งานเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ านวนบุคลากรทางการศกึษา 
7. งานเกบ็ขอ้มลูครจูบการศกึษาตรงกบัวชิาหรอืสมัพนัธก์บังานสอน 
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
 
จดุเด่น 

1. ครไูดร้บัการพฒันาดา้นวชิาชพี วชิาการ หรอืจรรยาบรรณวชิาชพี ทุกคน 
2. ผูบ้รหิารใหก้ารส่งเสรมิและสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากร ใหม้คีุณภาพอยูเ่สมอ 

จดุท่ีควรพฒันา 
ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
ไม่ม ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการด้านการเงิน 
ประเดน็การประเมิน จ านวนเงนิ ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามแีผนปฏบิตังิานประจ าปีมกีารจดัสรร
งบประมาณเป็นค่าใชจ้่ายของแผนงาน โครงการ กจิกรรม
ต่างๆ 

งบด าเนินการ= 
ม ี4,256,000 

2. สถานศกึษามรีายจ่ายดา้นวสัดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรบัการ
เรยีนการสอนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ของงบด าเนินการ 

980,000 รอ้ยละ 23.03 

3. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใช้
ความรูค้วามสามารถไปบรกิารวชิาการวชิาชพีหรอืท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

464,000 รอ้ยละ 1.09 

4. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัท า
การประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐง์านสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ 5 ของงบด าเนินการ 

240,000 รอ้ยละ 5.64 

5. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดั
กจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิส์่งเสรมิการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนนัทนาการการส่งเสรมิการด ารงตน
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

250,000 รอ้ยละ 5.87 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานสรุปรายจ่ายค่าใชจ้่ายของแผนงาน โครงการ กจิกรรมต่างๆ 
2. งานสรุปรายจ่ายดา้นวสัดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรยีนการสอน 
3. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูค้วามสามารถไปบรกิารวชิาการวชิาชพี

หรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม 
4. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัท าการประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะ

วชิาชพี นวตักรรม สิง่ประดษิฐง์านสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
5. งานสรุปรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ์

ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขและทะนุบ ารงุศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรม การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนนัทนาการการสง่เสรมิการด ารงตนตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 

 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษามรีายจ่ายดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรยีนการสอน  คดิเป็นรอ้ยละ 23.03 ของ
งบด าเนินการ 

2. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูค้วามสามารถไปบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมของสถานศกึษา  คดิเป็นรอ้ยละ 1.09 ของงบด าเนินการ 

3. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัท าการประกวด การแสดงโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาชพี นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ยละ 5.64 ของงบด าเนินการ 

4. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนู
พระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนนัทนาการ การสง่เสรมิการ
ด ารงตนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คดิเป็นรอ้ยละ 5.87 ของงบด าเนินการ 

จดุท่ีควรพฒันา 
 ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

ไม่ม ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครภุณัฑ์และด้านฐานข้อมลู
สารสนเทศ 

ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศกึษามกีารพฒันาและดแูลสภาพแวดลอ้มภมูทิศัน์ของสถานศกึษาใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย 
สวยงามและปลอดภยั 

ม ี

2. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร โรงฝึกงานศนูย์
วทิยบรกิารและอื่นๆ ใหม้สีภาพทีพ่รอ้มใชง้าน มคีวามปลอดภยั สะอาด เรยีบรอ้ยสวยงาม 

ม ี

3. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลในการจดัหา การใชก้ารบ ารุงรกัษาครุภณัฑท์ีเ่หมาะสมเพยีงพอ
และมคีวามปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ม ี

4. สถานศกึษามกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูอยา่ง
น้อย 4 ประเภท อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ คอื 

ม ี

   (1) มรีะบบป้องกนัผูบุ้กรุกระบบฐานขอ้มลูจากภายในและภายนอก 
   (2) มกีารก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึระบบฐานขอ้มลูอยา่งชดัเจน 
   (3) มกีารตดิตัง้โปรแกรม Anti Virusเพื่อป้องกนัไวรสัและก าจดัไวรสัในเครื่องลกูขา่ย 
   (4) มฐีานขอ้มลูมกีาร Update เป็นปจัจุบนั 
   (5) มกีารส ารองฐานขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ 
5. สถานศกึษาสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร ครบุูคลากรทางการศกึษาและผูเ้รยีนสามารถใชป้ระโยชน์
จากการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูสารสนเทศ อยา่งมคีุณภาพ 

ม ี

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานจดัสวน ปรบัปรงุภมูทิศัน์ อาคารเรยีนและแหลง่พกัผอ่นของวทิยาลยัใหส้วยงาม 
2. งานซ่อมบ ารุงทัว่ไป และซ่อมบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสาร ภายในวทิยาลยั   
3. งานจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 
4. งานจดัซือ้อุปกรณ์ครุภณัฑแ์ต่ละสาขา 
5. งานซ่อมบ ารุงสื่อการเรยีนการสอน 
6. งานสรุประดบัคุณภาพในการจดัการวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์คอมพวิเตอร ์
7. งานส ารองขอ้มลู 
8. งานพฒันาขอ้มลูสารสนเทศ 
9. งานประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษา 

ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
 
จดุเด่น 

1. บุคลากรใน งานอาคารสถานที ่มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ ทีช่ดัเจน และมคีวามตัง้ใจในการท างาน   
จงึท าให ้ภมูทิศัน์ของวทิยาลยั มคีวามสวยงาม  อาคารเรยีนต่างๆมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย และพรอ้ม
ในการใชง้าน 

2. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลในการจดัหา การใชก้ารบ ารงุรกัษาครุภณัฑท์ีเ่หมาะสมเพยีงพอและมี
ความปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

3. สถานศกึษามกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูอยา่งน้อย 4 
ประเภท อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

4. สถานศกึษาสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร ครบุูคลากรทางการศกึษาและผูเ้รยีนสามารถใชป้ระโยชน์จากการ
บรหิารจดัการฐานขอ้มลูสารสนเทศ อยา่งมคีุณภาพ 

จดุท่ีควรพฒันา 
ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
ไม่ม ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระดบัคณุภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 
ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมอืกบับุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อระดมทรพัยากรในการ
บรหิารจดัการศกึษา 

ม ี

2. สถานศกึษามจี านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
ร่วมมอืในการจดัการศกึษาดา้นระบบทวภิาคหีรอืดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพี
หรอืดา้นการศกึษาดงูานของผูเ้รยีนดา้นใดดา้นหนึ่งหรอืหลายดา้นโดยมสีดัส่วนของ
ความร่วมมอื 1 แห่ง ต่อผูเ้รยีนไม่เกนิ 40 คน 

1:7 

3. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชมุชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการรบัเชญิเป็นครพูเิศษ วทิยากรร่วมพฒันา
ผูเ้รยีนในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ไม่ครบทุกสาขางาน 

4. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชมุชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการมอบทนุการศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยมี
สดัส่วน 1 ทนุต่อผูเ้รยีนไม่เกนิ 100 คน 

1:16 

5. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชมุชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรจิาคเงนิ หรอืวสัดุอุปกรณ์หรอืครุภณัฑ ์
หรอืสิง่อื่นๆ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง เพื่อส่งเสรมิสนบัสนุน การจดัการ
ศกึษา จ านวนไม่น้อยกวา่ 5 รายการ 

จ านวน 5 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการศกึษาดงูานแผนกวชิาช่างยนต ์สาขางานยานยนต์ 
2. โครงการศกึษาดงูานแผนกวชิาเทคนิคสถาปตัยกรรม 
3. โครงการศกึษาดงูานแผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์
4. โครงการเชญิวทิยากรภายนอกแผนกวชิาช่างยนต ์
5. โครงการเชญิวทิยากรภายนอกแผนกวชิาเทคนิคสถาปตัยกรรม 
6. โครงการเชญิวทิยากรภายนอกแผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์        
7. โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนตามนโยบายเรยีนฟรอียา่งมคีุณภาพ(การศกึษาดงูาน) 
8. โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนตามนโยบายเรยีนฟรอียา่งมคีุณภาพ(การเชญิผูเ้ชีย่วชาญและ

ผูท้รงคุณวฒุ)ิ 
9. โครงการประชุมผูป้กครองและนกัศกึษาเพื่อรบัผลการเรยีน 
10. งานจดัหาทุนการศกึษา 
11. งานประชุมเครอืขา่ยผูป้กครอง 
12. โครงการพฒันาผูเ้รยีนสู่สถานประกอบการ 
13. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา 
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 4 คะแนน ด ี

 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดยไดร้บัความร่วมมอืจาก บุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ หรอืหน่วยงานต่างๆ ในการบรหิารจดัการศกึษา ดา้นการรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพี ดา้นการศกึษาดงูานของผูเ้รยีน การถ่ายทอดความรูด้า้นต่างๆโดยการเชญิผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูท้รงคุณวฒุมิาเป็นวทิยากร การมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน การบรจิาคช่วยเหลอืดา้นการเงนิ 
วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑห์รอืสิง่อื่นๆ เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุนในการจดัการศกึษา  

จดุท่ีควรพฒันา 
1. สถานศกึษามสีาขางานทีด่ าเนินงานเชญิ วทิยากร ผูเ้ชีย่วชาญ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 7 สาขางาน จากทัง้หมด 8 สาขางาน โดยสาขางานทีไ่มไ่ด้
ด าเนินงานไดแ้ก่ สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจากไม่มจี านวนผูเ้รยีนในสาขานี้  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
1. ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้รยีนมคีวามสนใจมาเรยีนในสาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากยิง่ขึน้ 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานคุณวฒุอิาชวีศกึษาแต่ละระดบั ตามหลกัสตูรและระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมนิผลการเรยีนของแต่ละหลกัสตูร ส่งเสรมิ 
สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รจูดัการเรยีนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์ มกีารพฒันารายวชิา 
หรอืก าหนดรายวชิาใหม่หรอืกลุ่มวชิาเพิม่เตมิใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ระดบัคณุภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้
รายวชิาทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์ ดว้ยเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลายและบรูณา
การคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน 

ครทูุกคน 

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัการเรยีนการสอนตาม
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีารบนัทกึหลงัการสอน 

ครทูุกคน 

3. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนน าผลจากการวดัผลและการ
ประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 

ครทูุกคน 

4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีนการสอน
ของครทูุกคนเพื่อเป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปญัหา พฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 

ครทูุกคน 

5. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนแกไ้ขปญัหา พฒันาการ
เรยีนการสอนรายวชิาโดยการศกึษาหรอืการวจิยั อยา่งน้อย 1 รายวชิา ซึง่
ประกอบดว้ย 

ครทูุกคน 

(1) การระบุปญัหา   
(2) การระบุวตัถุประสงค ์   
(3) วธิกีารด าเนินการ   
(4) การเกบ็ขอ้มลู   
(5) การวเิคราะห ์รายงานสรุปผลเพื่อน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาหรอืการวจิยั ไปใช้
ประโยชน์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  งานจดัท าแผนการเรยีนรูร้ายวชิาและการวดัประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 
2.  งานรวบรวมสื่อการสอนหรอืงานวจิยัคร ู
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ระดบัคณุภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 

 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษามกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาทีถู่กตอ้ง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ดว้ยเทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลายรวมทัง้บรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน โดยจดัการเรยีน
การสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีารบนัทกึหลงัการสอน น าผลจากการวดัผลและการ
ประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนโดยการศกึษาหรอืการวจิยัและมกีาร
นิเทศการสอนครทูุกคน 

2. ครมูกีารท างานวจิยัทีส่ามารถแกป้ญัหาและพฒันาการเรยีนการสอนตามรายวชิาทีศ่กึษาครบทัง้5
หวัขอ้ 

จดุท่ีควรพฒันา 
 ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
 ไม่ม ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ระดบัคณุภาพในการพฒันารายวิชาหรอืกลุ่มวิชา 
ประเดน็การประเมิน ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รศูกึษาส ารวจขอ้มลูความตอ้งการใน
การพฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิา ม ี

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนก ากบัดแูลใหค้รพูฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิาตามขอ้ 1 
จากเอกสารอา้งองิทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืพฒันาร่วมกบัสถานประกอบการหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ม ี

3. สถานศกึษาสง่เสรมิสนบัสนุนสื่อการสอนและก ากบัดแูลใหค้รจูดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาใหถู้กตอ้งครบถ้วน สมบรูณ์ 

ม ี

4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผล 
และน าผลไปปรบัปรุงแกไ้ขรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันา 

ม ี

5. สถานศกึษามรีายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาตามประเดน็การประเมนิขอ้ 1 – 4 ไม่
เกนิ 3 ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ไม่ครบทุกสาขา 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรอื
ประชาคมอาเซยีน 
2. งานจดัท าแผนการเรยีนรูร้ายวชิาและการวดัประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 
3. งานประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรอืสถานศกึษา หรอืผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ
คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 
ระดบัคณุภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 4 คะแนน ด ี
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จดุเด่น 
1. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รศูกึษา ส ารวจขอ้มลูความตอ้งการในการ

พฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิาในทุกๆปีการศกึษา 
2. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รพูฒันารายวชิาร่วมกบัสถานประกอบการหรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทุกๆปีการศกึษา 
3. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รจูดัท าสื่อการสอน และก ากบัดแูลใหค้รจูดัการเรยีนการ

สอนในรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์ ในทุกๆปีการศกึษา 
4. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และน าผล

ไปปรบัปรุง แกไ้ขรายวชิาในทุกๆปีการศกึษา  
จดุท่ีควรพฒันา 

1. สถานศกึษาตอ้งมรีายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 – 4 ไม่เกนิ 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
1. สถานศกึษาตอ้งมกีารจดัท ารายวชิาหรอืกลุ่มวชิาตามประเดน็การประเมนิขอ้ 1-4 ไม่เกนิ 3 ปี ครบทุก

สาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ระดบัคณุภาพในการจดัการศึกษา 
ประเดน็การประเมิน ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศกึษาจดัการศกึษาระบบทวภิาคตีามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง
มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวนผูเ้รยีน
ทัง้หมด 

รอ้ยละ 8.42 

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี
ในสถานประกอบการหน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีนโดยใหม้คีรนูิเทศไป
นิเทศผูเ้รยีนอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

 12 ครัง้ 

3. สถานศกึษาสง่เสรมิสนบัสนุนก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนทุกคนท าโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีนเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
โดยผลงานทีเ่กดิขึน้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวน
โครงการทัง้หมด 

รอ้ยละ 90.63 

4. สถานศกึษาจดัใหผู้เ้รยีนไดร้บัการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารในการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีทีส่ านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ก าหนดโดยมผีูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิครบถ้วนสมบรูณ์จากการเขา้รบัการ
ประเมนิครัง้แรกไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้รยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนครบทุก
รายวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูร 

รอ้ยละ 99.42 

5. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิุณ
ยกยอ่งความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจรยิธรรมจากบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกหรอื
องคก์รภายนอก ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 

รอ้ยละ 13.76 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานจดัสอบมาตรฐานวชิาชพีส าหรบันกัศกึษาทีจ่บการศกึษา 
2. โครงการประกวดโครงงาน นวตักรรม  สิง่ประดษิฐข์องนกัศกึษา  ทัง้ภายในและภายนอก 
3. งานสนบัสนุนโครงงาน  นวตักรรม  สิง่ประดษิฐข์องนกัศกึษา 
4. โครงการพฒันาผูเ้รยีนสู่สถานประกอบการ 

ระดบัคณุภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
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จดุเด่น 
1. โครงการของนกัศกึษามจี านวนตามเกณฑท์ัง้ระดบั ปวช. และ ปวส. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้

ทัง้หมดและไดร้บัรางวลัต่างๆ 
2. ก ากบันกัศกึษา ทัง้ระดบั ปวช. และ ปวส.ใหฝึ้กประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี ในสถานประกอบการ

สอดคลอ้งกบัสาขางาน โดยมคีรนูิเทศไปนิเทศนกัศกึษา มากกวา่ 1 ครัง้  
จดุท่ีควรพฒันา 

1. โครงการของนกัศกึษาควรมชีิน้งานและผลงานการสง่แขง่ขนักบัหน่วยงานภายนอกหรอืไดร้บัรางวลัให้
มากขึน้ 

2. เลอืกสถานประกอบการใหเ้หมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา ในการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. ควรมผีลงานหรอืไดร้บัผลงานการส่งแขง่ขนักบัหน่วยงานภายนอกใหม้ากขึน้ 
2. ควรเลอืกสถานประกอบการใหเ้หมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา ทัง้ระดบั ปวช. และ ปวส.ในการฝึก

ประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 ระดบัคณุภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิ
เทดิทนูพระมหากษตัรยิส์่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขและทะนุบ ารงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
ไม่น้อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม 7 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมตามเกณฑ ์

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มไมน้่อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้
ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม 5 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมตามเกณฑ ์

3. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการกฬีาและ
นนัทนาการไม่น้อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้
ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม 9 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมตามเกณฑ ์

4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการส่งเสรมิ
การด ารงตนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไม่น้อยกวา่ 5 กจิกรรม
และก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม 5 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมตามเกณฑ ์

5. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถ
ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท า
ประโยชน์ต่อชุมชนสงัคม ไม่น้อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลให้
ผูเ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม 12 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมตามเกณฑ ์

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการเลอืกตัง้องคก์รนกัศกึษา 
2. โครงการพธิไีหวค้ร ู
3. โครงการถวายเทยีนพรรษาพุทธบชูาน้อมพระธรรม 
4. โครงการพธิถีวายราชสดุดมีหาราชนิีและร่วมใจท าความดเีพื่อแม่หลวง 
5. กจิกรรมปนัน ้าใจปนัโลหติพชิติ ความดเีนื่องในวนัแม่แหง่ชาต ิ
6. กจิกรรมปนัน ้าใจปนัโลหติพชิติ ความดเีนื่องในวนัพ่อแหง่ชาต ิ
7. กจิกรรมชมรม 
8. โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มครัง้ที ่1 
9. โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มครัง้ที ่2 
10. โครงการเมโทรรกัธรรมชาต ิ
11. ชมรมอาสาพฒันา 
12. กจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
13. งานสนบัสนุนการแขง่ขนักฬีาภายนอก 
14. โครงการสานสมัพนัธส์ถาบนัน้องพี ่ 
15. โครงการประกวดดาว - เดอืน 
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16. โครงการเชื่อมความสมัพนัธ ์MT-FUTSAL ๒๐๑7 
17. โครงการส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่   
18. โครงการการแขง่ขนักฬีาภายใน ๒๐๑7 
19. โครงการ Good bye Senior 
20. โครงการพฒันาดา้นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
21. โครงการปลกูจติส านึกดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
22. โครงการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนเบือ้งตน้ 
23. โครงการออมทรพัยเ์ป็นนิจ 
24. โครงการแบ่งปนัน ้าใจจากรุ่นพีสู่รุ่่นน้อง 
25. โครงการบรกิารชุมชนแผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์สาขาวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
26. โครงการบรกิารชุมชนแผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์สาขาวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
27. โครงการบรกิารชุมชน สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 
28. โครงการบรกิารชุมชน สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 
29. โครงการบรกิารชุมชนแผนกวชิาช่างยนต ์สาขางานยานยนต์ 
30. โครงการบรกิารชุมชนแผนกวชิาช่างยนต ์สาขางานยานยนต ์
31. โครงการบรกิารชุมชนแผนกวชิาช่างยนต ์สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
32. โครงการบรกิารชุมชนแผนกวชิาช่างยนต ์สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
33. โครงการบรกิารชุมชน  สาขาวชิาการก่อสรา้ง 
34. โครงการบรกิารชุมชน สาขาวชิาการก่อสรา้ง 
35. โครงการบรกิารชุมชน สาขาวชิาเทคนิคสถาปตัยกรรม 
36. โครงการบรกิารชุมชน สาขาวชิาเทคนิคสถาปตัยกรรม 

ระดบัคณุภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 

 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษามกีารจดัโครงการ/กจิกรรม เพื่อเสรมิหลกัสตูร ตรงตามมาตรฐานที ่3 ตวับ่งชี ้3.4 ในขอ้ 
1,2,3  .ซึง่มกีารจดักจิกรรมดา้นละอยา่งน้อย 5 โครงการ/กจิกรรม และมผีูเ้รยีนเขา้ร่วมโครงการ/
กจิกรรมครบทุกคน และครบทุกดา้น  
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จดุท่ีควรพฒันา 
1. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ในขอ้ 4 และขอ้ 5 ยงัไม่ผ่านตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึควรเพิม่กจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูร ในขอ้ที ่4 และ 5 จะตอ้งมจี านวนกจิกรรม ดา้นละอยา่งน้อย 5 กจิกรรม  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. ควรจดัโครงการ/กจิกรรม ในขอ้ที ่4 และ 5 ใหค้รบตามเกณฑท์ีก่ าหนด และใหน้กัศกึษาทุกคนเขา้ร่วม
โครงการ 
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
สถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพภายในและด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันา
มาตรฐานการศกึษาประกอบดว้ยการประเมนิคณุภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและการ
พฒันาคุณภาพการศกึษา  
 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 

ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยการมสี่วน
ร่วมของครบุูคลากรทางการศกึษา ผูเ้รยีน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ม ี

2. สถานศกึษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ม ี

3. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจดัใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ม ี

4. สถานศกึษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ม ี

5. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องจากผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. แผนพฒันาสถานศกึษา 
2. โครงการสรุปผลการด าเนนิงานประจ าปี2560 
3. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 
4. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
5. รายงานประเมนิคณุภาพภายใน2560 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยการมสี่วนร่วมของครบุูคลากรทางการศกึษา 
ผูเ้รยีน ชมุชนสถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนและไดป้ฏบิตัติามแผน 

2. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

จดุท่ีควรพฒันา 
ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
 ไม่ม ี
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มาตรฐานที ่4 ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
ตัวบง่ชีท้ี ่4.2  รอ้ยละของตวับง่ชีท้ีม่กีารพฒันา 
ผลการด าเนินงาน 

ตวับ่งช้ี 
ปีท่ีผ่านมา ปีท่ีปัจจบุนั 

พฒันา/ไม่พฒันา 
คะแนน ระดบัคณุภาพ คะแนน ระดบัคณุภาพ 

1.1 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

1.2 4  
 3.31 พอใช ้ ไม่พฒันา 

2.1 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

2.2 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

2.3 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

2.4 4  
 5 ดมีาก พฒันา 

2.5 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

2.6 5  
 4 ด ี ไม่พฒันา 

3.1 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

3.2 5  
 4 ด ี ไม่พฒันา 

3.3 4  
 4 ด ี ไม่พฒันา 

3.4 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

4.1 5  
 5 ดมีาก พฒันา 

 
จ านวนตวับ่งช้ีทัง้หมดท่ีมีการประเมิน จ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา ร้อยละ 

13 9 69.23 
 

ระดบัคณุภาพ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4.51-5.00 ดมีาก 
3.51-4.50 ด ี
2.51-3.50 พอใช ้
1.51-2.50 ตอ้งปรบัปรุง 
0.00-1.50 ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

3.51-4.50 ด ี
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5. สรปุผลและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
5.1 สรปุผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 1    

ตวับ่งชีท้ ี ่1.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่1.2  3.31 พอใช ้
มาตรฐานท่ี 2    

ตวับ่งชีท้ ี ่2.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่2.2  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่2.3  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่2.4  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่2.5  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่2.6  4 ด ี
มาตรฐานท่ี 3    

ตวับ่งชีท้ ี ่3.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่3.2  4 ด ี
ตวับ่งชีท้ ี ่3.3  4 ด ี
ตวับ่งชีท้ ี ่3.4  5 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 4    

ตวับ่งชีท้ ี ่4.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ ี ่4.2 4.33 ด ี

 
  
5.1.1 ตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดมีาก”      จ านวน  9 ตวับ่งชี ้
 5.1.2 ตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ด”ี      จ านวน    4 ตวับ่งชี ้
 5.1.3 จ านวนตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “พอใช”้    จ านวน    1 ตวับ่งชี ้
 5.1.4 จ านวนตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุง”   จ านวน    0 ตวับ่งชี ้
 5.1.5 ตวับ่งชีท้ ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน”   จ านวน    0 ตวับ่งชี ้
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5.2 สรปุจดุเด่นจดุท่ีควรพฒันาข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
5.2.1 จดุเด่น 

1. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืจากผูส้ าเรจ็การศกึษาในดา้นของการใหข้อ้มลูและการตอบ
รบัในเรื่องของผูท้ ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อและประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง
ภายในหนึ่งปีอยูใ่นระดบั ดมีาก 

2. สถานศกึษาไดร้บัความร่วมมอืในการก าหนดคณุธรรมอตัลกัษณ์สถานศกึษา และการ
ด าเนินการตามแผนปฏบิตังิานจากผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีน เป็นอยา่งด ีท าใหม้ี
ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคณุธรรม อยูใ่นระดบั ดี
มาก 

3. ผูอ้ านวยการมคีวามสามารถในการถ่ายทอด  สื่อสาร และตดิตาม นโยบายทีส่ าคญัจาก
หน่วยงานตน้สงักดัใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร และนกัศกึษาไดอ้ยา่งดยีิง่ 

4. ครไูดร้บัการพฒันาดา้นวชิาชพี วชิาการ หรอืจรรยาบรรณวชิาชพี ทุกคน 
5. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูค้วามสามารถไปบรกิารวชิาการ 

วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมของสถานศกึษา  คดิเป็นรอ้ยละ1.09 ของงบด าเนินการ 
6. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนู

พระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนนัทนาการ การสง่เสรมิการ
ด ารงตนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คดิเป็นรอ้ยละ 5.87 ของงบด าเนินการ 

7. บุคลากรใน งานอาคารสถานที ่มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ ทีช่ดัเจน และมคีวามตัง้ใจใน
การท างาน   จงึท าให ้ภมูทิศัน์ของวทิยาลยั มคีวามสวยงาม  อาคารเรยีนต่างๆมคีวามสะอาด 
เรยีบรอ้ย และพรอ้มในการใชง้าน 

8. สถานศกึษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดยไดร้บัความร่วมมอืจาก บุคคล 
ชุมชน สถานประกอบการ หรอืหน่วยงานต่างๆ ในการบรหิารจดัการศกึษา ดา้นการรบันกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ดา้นการศกึษาดงูานของผูเ้รยีน การถ่ายทอดความรูด้า้นต่างๆโดยการเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวฒุมิาเป็นวทิยากร การมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน การบรจิาคช่วยเหลอืดา้น
การเงนิ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑห์รอืสิง่อื่นๆ เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุนในการจดัการศกึษา 

9. สถานศกึษามกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาที่
ถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์ ดว้ยเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลายรวมทัง้บรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน โดย
จดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีารบนัทกึหลงัการสอน น าผลจากการ
วดัผลและการประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนโดยการศกึษาหรอืการวจิยั
และมกีารนิเทศการสอนครทูุกคน 

10. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รศูกึษา ส ารวจขอ้มลูความตอ้งการ
ในการพฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิาในทุกๆปีการศกึษา 

11. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รพูฒันารายวชิาร่วมกบัสถาน
ประกอบการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทุกๆปีการศกึษา 

12. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รจูดัท าสือ่การสอน และก ากบัดแูลใหค้รจูดัการ
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เรยีนการสอนในรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์ ในทุกๆปีการศกึษา 
13. สถานศกึษาไดม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล 

และน าผลไปปรบัปรุง แกไ้ขรายวชิาในทุกๆปีการศกึษา 
14. โครงการของนกัศกึษามจี านวนตามเกณฑท์ัง้ระดบั ปวช. และ ปวส. สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดท้ ัง้หมดและไดร้บัรางวลัต่างๆ 
15. ก ากบันกัศกึษา ทัง้ระดบั ปวช. และ ปวส.ใหฝึ้กประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี ในสถาน

ประกอบการสอดคลอ้งกบัสาขางาน โดยมคีรนูิเทศไปนิเทศนกัศกึษา มากกวา่ 1 ครัง้ 
16. สถานศกึษามกีารจดัโครงการ/กจิกรรม เพื่อเสรมิหลกัสตูร ตรงตามมาตรฐานที ่3 ตวับ่งชี ้

3.4 ในขอ้ 1,2,3  .ซึง่มกีารจดักจิกรรมดา้นละอยา่งน้อย 5 โครงการ/กจิกรรม และมผีูเ้รยีนเขา้ร่วม
โครงการ/กจิกรรมครบทุกคน และครบทุกดา้น 
 
 5.2.2 จดุท่ีควรพฒันา 

1. นกัศกึษาไมผ่่านเกณฑใ์นแต่ละรายวชิา 
2. นกัศกึษาตดิ มผ. กจิกรรม และไม่มาแก ้
3. นกัศกึษามเีกรดเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 2.00  
4. สถานศกึษามรีายจ่ายดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรยีนการสอน  คดิเป็นรอ้ยละ

3.12 ของงบด าเนินการ 
5. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัท าการประกวด การแสดงโครงการ

พฒันาทกัษะวชิาชพี นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ยละ 1.05 ของ
งบด าเนินการ 

6. สถานศกึษามสีาขางานทีด่ าเนนิงานเชญิ วทิยากร ผูเ้ชีย่วชาญ จากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 7 สาขางาน จากทัง้หมด 8 สาขางาน โดย
สาขางานทีไ่มไ่ดด้ าเนินงานไดแ้ก่ สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร ์เนื่องจากไม่มจี านวนผูเ้รยีนในสาขานี้ 

7. สถานศกึษาตอ้งมรีายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาตาม 
 
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

1. ครกูระตุน้นกัศกึษาใหม้าเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ สง่งานใหค้รบ และสอบใหผ้่านเกณฑต์ามที่
ไดก้ าหนดไว ้

2. ครอูธบิายใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจถงึผลเสยีทีจ่ะไดร้บัหากไม่แกไ้ขกจิกรรม 
3. ครวูางแผนเรื่องการเรยีนใหแ้ก่นกัศกึษาเพื่อใหไ้ดเ้กรดเฉลีย่สะสมถงึ 2.00 
4. ควรด าเนินการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนค่าวสัดุฝึกของแต่ละสาขาวชิาใหเ้พยีงพอ และ

ผ่านตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาทีก่ าหนดไว ้
5. ควรด าเนินการจดัสรรงบประมาณ การสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รแูละผูเ้รยีน และการประกวด 

แสดงโครงการ นวตักรรม หรอืงานวจิยัแต่ละแผนกวชิาอยา่งเหมาะสมภายในสถานศกึษา และตรง
ตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

6. ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้รยีนมคีวามสนใจมาเรยีนในสาขางานเทคนิคคอมพวิเตอรใ์ห้
มากยิง่ขึน้ 
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7. สถานศกึษาตอ้งมกีารจดัท ารายวชิาหรอืกลุ่มวชิาตามประเดน็การประเมนิขอ้ 1-4 ไม่เกนิ 3 
ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

8. ควรมผีลงานหรอืไดร้บัผลงานการส่งแขง่ขนักบัหน่วยงานภายนอกใหม้ากขึน้ ควรเลอืก
สถานประกอบการใหเ้หมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา ทัง้ระดบั ปวช. และ ปวส.ในการฝึกประสบการณ์
ทกัษะวชิาชพี 

9. ควรจดัโครงการ/กจิกรรม ในขอ้ที ่4 และ 5 ใหค้รบตามเกณฑท์ีก่ าหนด และใหน้กัศกึษาทุก
คนเขา้ร่วมโครงการ 

10. ในการออกส ารวจอาจมคีวามล่าชา้ เพราะไม่เจอเจา้ของสถานประกอบการโดยตรง ในปี
ต่อไปจะท าการนดัหมายกบัเจา้ของหรอืสถานประกอบการเพื่อรบัทราบขอ้มลูในการท างานของ
นกัศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 
ควรจดัใหทุ้กฝา่ยมกีารประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผนในการปฏบิตักิาร     ท างานตามขอ้ตกลงกบั

หน่วยงานภายนอก 
 
5.2.4 แนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

1. ควรด าเนินการชีแ้จง นกัศกึษาเป็นรายบุคคลทีม่ผีลการเรยีนไม่ผ่านเกณฑม์าด าเนินการ

ลงทะเบยีนเรยีนเพื่อปรบัปรุงผลการเรยีน 

2. ควรมกีารตดิตามกลุ่มนกัศกึษาทีเ่รยีนอ่อนและคาดวา่จะไม่ส าเรจ็การศกึษาตามรุ่น ใหด้ าเนนิการ

แกไ้ขผลการเรยีนของตนเองโดยการลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละรายวชิา  

3. ควรจดักระบวนการเรยีนในรายวชิา ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะของผูเ้รยีนใหส้ามารถยกระดบัผล

การเรยีนใหส้งูขึน้และสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในสถานประกอบการ 

4. ควรคดักรองพฤตกิรรมนกัศกึษาเป็นรายบุคคลและปรบัวธิกีารเรยีนใหเ้กดิความหลากหลายเพื่อ

ลดจ านวนผูเ้รยีนทีอ่อกกลางคนั ดว้ยการเรยีนในรปูแบบการศกึษาตามอธัยาศยั 

5. ควรจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในการลดจ านวนผูเ้รยีนทีอ่อกกลางคนั เช่นจดักจิกรรมต่างๆเพื่อ

ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเกดิแรงกระตุน้ทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีน ใหค้วามอบอุ่นกบันกัศกึษา เป็นทีป่รกึษาใหก้บั

นกัศกึษาในทุกๆเรื่อง ทีเ่กดิกบันกัศกึษาเพื่อใหน้กัศกึษารู้สกึอุ่นใจและสบายใจมากทีสุ่ด เช่น การสง่ SMS 

ถงึผูป้กครอง การคดักรองพฤตกิรรมนกัศกึษากลุ่มเสีย่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

อนุมติัรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี 2560 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 ดร.มรกต สุวรรณชิน ประธานกรรมการ 

2 ดร.กิตติพฒัน์ สุวรรณชิน กรรมการ 

3 ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน กรรมการ 

4 นายสมชาติ พึ่งพินิจ กรรมการ  

5 นางอมราวดี คุณยศยิง่ กรรมการ   

6 นายมารุต ศิริธร กรรมการและเลขานุการ  

 

  



คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี 2560 

1.นายมารุต  ศริธิร    ประธาน 

2.นายนพดล  จริะนนัทราพร   รองประธาน 

3.นางอมราวด ี  คุณยศยิง่   รองประธาน 

4.นายพเิชษฐ  ธรรมจกัร   รองประธาน 

5.นายสุวฒัน์  สุรยิาวงศ ์   รองประธาน 

6.นายกติตชิยั  ตนตรง    รองประธาน 

7.นางสาวณฐัปภสัร ์ พงศธ์นาภคั   กรรมการ 

8.นางสาวชญาญรฏัฐ ์ คุณยศยิง่   กรรมการ 

9.นางราตร ี  ไชยา    กรรมการ 

10.นางสาวแสงดาว อุษา    กรรมการ 

11.นางสุชาดา  บาล ี    กรรมการ 

12.นางสาวรสสุคนธ ์ ล าจวน    กรรมการ 

13.นายสุรชั  ทองแกว้   กรรมการ 

14.นางสาวยลธดิา ฝ ัน้รยิะ    กรรมการ 

15.นายนพฉตัร  กติยิา    กรรมการ 

16.นายทฐิกิร  ล าเจยีกหอม   กรรมการ 

17.นางสาวพงษ์วภิา เทวลีาภรณ์   กรรมการ 

18.นายอษัฏากร ค าโชตริส   กรรมการ 

19.วา่ที ่ร.ต. นพดล เอีย่มใจ    กรรมการ 

20.นายวชิชุกร  บวัค าซาว   กรรมการ 

21.นายนฤเดช  ค๊ะณาระต๊ะ   กรรมการ 

22.นายวรทิธิพ์ล บุณยเดชาวรรธน์  กรรมการ 

23.นายรชัชยั  ภริมศร ี    กรรมการ 

24.นายสรายทุธ  บุญเลา    กรรมการ 

25.นายอณัณพ  พรมด ี    กรรมการ 

26.นายเสกสรร  การใจเยน็   กรรมการ 

27.นายจติรพงษ์ ปินตาปวง   กรรมการ 

28.นายณฐัภมู ิ  จาระธรรม   กรรมการ 

29.นางสาวรนิรดา ยอดกนัต ี   กรรมการ 

30.นางสาวจนัทรจ์ริา พรมลา     กรรมการและเลขานุการ 

 

 


