รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 2556

ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
24 ซอย 2 ถนนลอยเคราะห์
ช้างคลาน
เมือง
เชียงใหม่
50100

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีเมโทรที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัด
การศึ ก ษา ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ ค รอบคลุ ม กระบวนการจั ด การศึ ก ษาทุ ก กระบวนการให้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา
(7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้) ทางวิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวในการดําเนินงานและจัดทํา
เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาและสร้างระบบตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรุปรายงานผลของแต่
ละแผนงานโดยมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
การจัดทํารายงานฉบับนี้ได้นําเอาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2555
มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา อี ก ทั้ งยั ง ได้ มีก ารดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ให้ไ ด้ ผ ลการปฏิ บัติ ง านที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและการดําเนินงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย

คณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
1
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
4
2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
5
3 เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 17
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
18
2 แผนปฏิบัติการประจําปี
18
3. รายงานด้านงบประมาณ
25
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
26
ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
29
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
46
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
84
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
87
มาจรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 92
มาตรฐานที่7 การประกันคุณภาพภายใน
101
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
106
2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
108
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
110
ภาคผนวก
1. มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน
2. รายชื่อคณะผู้จัดทํา

1
บทสรุปผูบ้ ริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

4
5
5

3
5
5

3
5
5

-

3

5

5

5

5

5

5

4
5
4

5

5

1๐

5

11

4

12

5

รวม

เฉลี่ย

33
25
59
5
9
20
9

4.13
5.00
4.92
5.00
4.50
5.00
4.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบ่งชี้
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จํานวน 34 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จํานวน - ตัวบ่งชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จํานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จุดเด่น
ตัวบงชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ชื่อตัวบงชี้
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

2
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพและการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภณ
ั ฑ และคอมพิวเตอร
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองาน วิจัยของผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั ของครู
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ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1) ควรดําเนินการชี้แจง นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาดําเนินการลงทะเบียนเรียน
เพื่อปรับปรุงผลการเรียน
2) ควรมีการติดตามกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอ่อนและคาดว่าจะไม่สําเร็จการศึกษาตามรุ่น ให้ดําเนินการแก้ไข
ผลการเรียนของตนเองโดยการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา
3) ควรจัดกระบวนการเรียนในรายวิชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถยกระดับผลการ
เรียนให้สูงขึ้นและสามารถนําไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ
4) ควรคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลและปรับวิธีการเรียนให้เกิดความหลากหลายเพื่อลด
จํานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ด้วยการเรียนในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
5) ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการลดจํานวนผู้เรียนที่ ออกกลางคัน เช่นจั ดกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาในทุกๆเรื่อง ที่เกิดกับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารู้สึกอุ่นใจและสบายใจมากที่สุด เช่น การส่ง
SMS ถึงผู้ปกครอง การคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2556
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร [รหัสสถานศึกษา 1150100137]
1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ 2544
1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ถนน ลอยเคราะห์ ซอย. 2
แขวง/ตําบล ช้างคลาน /อําเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
โทรศัพท์ 053-282080 โทรสาร 053- 208112
E-mail metroschool@hotmail.com Website www.metro.ac.th
1.4 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต(ที่) 1 รหัสเขตพื้นที่การศึกษา 5001
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษา
ย่านธุรกิจการค้า
ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน
ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
ใกล้นคิ มอุตสาหกรรม
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................
2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ผู้บริหาร
สาขาวิชา/วิชาเอก
ข้อมูลการดํารงตําแหน่ง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒสิ ูงสุด
1) ผู้รบั ใบอนุญาต
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2536
นางมรกต สุวรรณชิน
ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปี
2) ผู้จัดการ
Doctor of
ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
ปริญญาเอก
Business
ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2542
Administration ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี
3) ผู้อํานวยการ
นายมารุต ศิริธร

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2541
มหาบัณฑิต
ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 15 ปี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการ
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2.2 ประวัติวทิ ยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา เริม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนางมรกต สุวรรณชิน ชิน เป็น
ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการและผู้อํานวยการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทําการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 และได้
เปลี่ยนหลักสูตรจากกรมอาชีวศึกษา เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา มีนายสนั่น ปัญญากาบ เป็นอาจารย์ใหญ่
โดยจัดการศึกษามุ่งหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางสังคม คือให้ผู้เรียน ได้แสดงออก
ถึงการกล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าแสดงออก เพื่อให้สมกับโลกยุคปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ บุคลากร การเรียนการสอน โดยการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันอื่น เข้า
มาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจะให้เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาการตลอดเวลา
ปี พ.ศ.2540 ได้เปิดทําการสอนในระดับ ปวส. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสายวิชาศิลปกรรม สาขาศิลปกรรม เพือ่ เป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายการเรียนการสอน ทีต่ ่อเนื่อง ในสายวิชาชีพ
ปี พ.ศ.2541 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรระดับชั้น ปวช.จาก หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2535
เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2538 และระดับชั้น ปวส.จาก หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2538 เป็น
หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2540
ปี พ.ศ.2541 ได้เปลี่ยนผู้อํานวยการจากนางมรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และ
เปลี่ยนอาจารย์ใหญ่จากนายสนั่น ปัญญากาบ เป็นนายมารุต ศิริธร โดยได้นําเอาความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากร กระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ.2542 ได้เปลี่ยนผู้จัดการจากนางมรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และยัง
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ.2544 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
และขยาย
หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มอีก 2 สาขาคือ สาขาวิชาช่างยนต์ งานเทคโนโลยียาน
ยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป งานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีพ.ศ.2547ได้ขออนุญาตเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น ICT City
ปี พ.ศ.2547 ได้รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ครั้งแรก ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ปี พ.ศ.2550 ได้รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) ครั้งที่สอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
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ปี พ.ศ.2551 ได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งผูบ้ ริหารโดยได้รับอนุญาตให้นางมรกต สุวรรณชิน ตําแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ตําแหน่งผู้จัดการและ นายมารุต ศิริธร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก
ประจํา ปีการศึกษา 2551
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากสํานักคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ประเภทวิชาที่เปิดสอน
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ปวช.
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานสถาปัตยกรรม
ปวส.
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7
4.โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
แผนกแผนและพัฒนาคุณภาพ

ฝายวิชาการ
ฝายบริหาร

แผนกวิชาชางเทคนิค

ฝายกิจการนักศึกษา
แผนกวิชาสามัญ

สถาปตยกรรม

แผนกอาคารสถานที่

แผนกสํานักงาน
- งานการเงิน

แผนกบุคคล

- งาน กยศ
- งานธุรการ
- งานจัดซื้อและพัสด

แผนกวิชาชางยนต

แผนกวิชาชางอิเล็กฯ

แผนกทะเบียน

แผนกวิชา IT

แผนกปกครอง

งาน Software

งานกิจกรรม

งาน Hardware

งานแนะแนวและพยาบาล
งานหองสมุด

ฝายชุมชนสัมพันธ

ฝาย MIS

งาน กราฟก

แผนกประชาสัมพันธ
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากําหนด
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นางมรกต
ดร.กิตติพัฒน์
นายมารุต
นายฉลาด
นางอมราวดี
ดร.ฉัตรทิพย์

ตําแหน่งในคณะกรรมการ

สุวรรณชิน
สุวรรณชิน
ศิริธร
ตาจันทร์
คุณยศยิ่ง
สุวรรณชิน

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อํานวยการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง
21 ปี
15 ปี
16 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

5.2 ผู้รับใบอนุญาต
โทรศัพท์
E- mail
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่

นางมรกต สุวรรณชิน
053-282080
Metroschool@hotmail.com
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา
3 พ.ค. 2536

5.3 ผู้จัดการ
โทรศัพท์
E- mail
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่

ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
053-282080
Metroschool@hotmail.com
ปริญญาเอก สาขา Doctor Of Business Administration
15 ก.พ. 2542

5.4 ผู้อํานวยการ
โทรศัพท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่

นายมารุต ศิริธร
053-282080 E- mail highman_s@hotmail.com
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
21 ธ.ค. 2541
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บุคลากร

(คน)

ครูประจํา

ครูพเิ ศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากว่าปริญญา
ตรี

6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จดั ทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ
สถานภาพ
วุฒกิ ารศึกษา
วิ
ช
าชี
พ
ประเภท
จํานวน

ผู้รบั ใบอนุญาต
ผู้จดั การ
ผู้อํานวยการ
ครู
บุคลากร
ทางการศึกษา
บุคลากร
สนับสนุน
รวม

1
1
1
38

1
1
1
38

-

1
31

7

1
-

1
3

1
35

-

3

-

-

-

3

-

-

3

-

6

-

-

-

-

-

-

-

6

50

41

-

32

10

1

4

39

6

ครู
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ
หมายถึง ครูทมี่ ีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียน
วัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน
หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
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จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากว่าปริญญา
ตรี

วุฒกิ ารศึกษา

ครูพเิ ศษ

จํานวน
(คน)

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจํา

สาขาวิชา/สาขางาน

สถานภาพ

5
3

5
3

-

3
3

2
-

-

-

5
3

-

6

6

-

4

2

-

-

6

-

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม

1

1

-

1

-

-

-

1

-

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

1

1

-

1

-

-

-

1

-

สาขาวิชาการก่อสร้างสาขางาน
สถาปัตยกรรม

3

3

-

3

-

-

-

3

-

สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

2

2

-

1

1

-

-

2

-

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

-

3

-

-

-

3

-

24

24

-

19

5

-

-

24

-

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รวม
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7. จํานวนผู้เรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จดั ทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
รวม
ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

ชั้นปี

รวม

1
223
114
98

2
213
126
71

3
153
153
-

589
393
169

114
114

126
126

153
153

393
393

98
11

71
16

-

169
27

109

87

-
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในรอบปีการศึกษา)
ผลงานดีเด่นในรอบปีทผี่ า่ นมา
ที่
ผูบ้ ริหาร / ครู / บุคลากรทางการศึกษา
1 นายมารุต ศิรธิ ร
2 นายกิตติพงษ์
ปินตา

3 นายมนตรี

เมาะศรี

ผลงาน
ได้รับรางวัลคุรุสดุดีประจําปี2556
งานวิจัยสื่อการเรียนการสอน ผลงานประเมิน
ระดับดี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับดี จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย

12
ที่
ผูบ้ ริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา
4 นายวิชชุกร
บัวคําซาว

5 นายสุวัฒน์

สุริยาวงศ์

6 นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์

6 นายกิตติชัย

ตนตรง

7 นายนฤเดช

ค๊ะณาระต๊ะ

8 ว่าที่ร้อยตรีรุ่ง

ดีคําป้อ

9 นายวริทธิ์พล

บุญเดชาวรรธน์

10 นายอัษฎากร

คําโชติรส

11 นายดุสิต

วันวัย

ผลงาน
- งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับดี
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
- ครูผู้สอนดีเด่น ระดับดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประจําปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จากคุรุสภา
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับดี จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับดี จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับ
ค่อนข้างดี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับ
ค่อนข้างดี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับ
ค่อนข้างดี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับ
ค่อนข้างดี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานประเมินระดับ
ค่อนข้างดี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ประกาศเกียรติคุณกรรมการเทคนิค สาขากราฟิก
ดีไซน์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10

13
ที่
ผูบ้ ริหาร / ครู / บุคลากรทางการศึกษา
12 นายนพฉัตร
กิติยา
13 นางสาวรสสุคนธ์ ลําจวน

ผลงาน
ครูในดวงใจประจําปี 2557
ครูดีเด่นประจําปี 2557
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ผลงานนักศึกษาดีเด่นในรอบปีทผี่ า่ นมา
ที่
นักศึกษา
1 นายชนะศักดิ์
ไทยสมาธิ

2 นายพัฒพงศ์

อ้นคํา

3 นางสาวพัทราภรณ์

จี้ยะสถาน

ผลงาน
เข้าร่วมการแข่งขันและได้คะแนนสูงสุด ลําดับที่ 1 การ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
JQuery Mobile โครงการ NCU mobile App จาก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เข้าร่วมการแข่งขันและได้คะแนนสูงสุด ลําดับที่ 1 การ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
JQuery Mobile โครงการ NCU mobile App จาก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เข้าร่วมการแข่งขันและได้คะแนนสูงสุด ลําดับที่ 2 การ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
JQuery Mobile โครงการ NCU mobile App จาก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผลงานการแข่งทักษะวิชาชีพครั้งที่ 27 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ปีการศึกษา
2556
สาขาวิชาเครือ่ งกล
รายวิชา
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
งานเครื่องยนต์ดีเซล
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
งานจักรยานยนต์
งานเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น
งานฝึกฝีมือ
งานไฟฟ้ารถยนต์
งานเครื่องล่างรถยนต์

ระดับ
ปวช.

ชื่อ - สกุล
นายเนติพงษ์
จันทรต่อม

ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.

นายโยธิน
นายพัทธพล
นายจิราวุฒิ
นายปฏิภาณ

เป็งดี
ทิมพูล
คนรู้
ตันสงวน

ปวช.
ปวช.
ปวช.

นายภูริเดช
นายอดิศักดิ์
นายรัตนพงษ์

มหาวันวงค์
ทะลา
กันทะคํา

เหรียญรางวัล
ทองแดง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทองแดง
เงิน
ทอง

15
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา
ดิจิตอล
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องรับวิทยุ

ระดับ
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.

ชื่อ
นายเทพพิทักษ์
นายบุญชัย
นายเกริกชัย
นายศราวุฒิ
นายณัฐวัฒน์
นายนราทิป

- สกุล
เกียรติยรรยง
สมบุญสุโข
สองสีใส
กันธะริน
ก้อนคํา
สมบูรณ์

เหรียญรางวัล
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
รายวิชา
การสร้างanimation ด้วย
Flash Action Script

ระดับ
ปวส.

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

ปวส.

การเขียนและพัฒนาเว็บ

ปวส.

ชื่อ - สกุล
นายพัฒพงศ์
อ้นคํา
นายชัชวาล
นายขวัญบุรินทร์
นายศักรินทร์
นายธนกร
นายจอม

สันติดี
อินต๊ะ
สืบเครือ
วงศ์ศา
จะที

เหรียญรางวัล
ทอง
ทอง
เงิน
ทอง
ทอง
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รายการแข่งขันนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ โครงการและโครงงานของนักศึกษา
ประเภทที่
1. โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
3. โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
4. โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์
เศรษฐกิจ
5. โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ชื่อผลงาน
ชื่อ - สกุล
ชุดสาธิตงานส่งกําลังรถยนต์ นายนรินทร์
คําสุยะ
ตู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นายเมษา
สุขสงวน
เครื่องไล่ลมเบรก
เอนกประสงค์

นายขวัญชัย

วงศ์ชัย

เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดพัด นายณัฐวุฒิ
ลมและเครื่องปรับอากาศตาม
อุณหภูมิ
เครื่องจําหน่ายสื่อ
นายจักกฤษ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

อนันต์

ชุดสาธิตการใช้อุปกรณ์
ปกป้องยานพาหนะจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

นายคเณศ

บุญศรี

สื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์วิชา
เพศศึกษา
สื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์วิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ

นายไชยวัฒน์

เหรียญรางวัล
ทอง
เงิน
เงิน

เงิน
จินะคําปัน
เงิน

เงิน
ภู่รอด
ทอง
นายพิสุทธิ์

มณีฉาย
ทอง
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9. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา
2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
ที่
๑
๒

มาตรฐาน
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา

เป้าหมายความสำเร็จ
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๓
๔
๕

การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
การบริการวิชาการวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
การประกันคุณภาพการศึกษา

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๖
๗

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม
1.2 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเป็นองค์กรแห่งความสุข สร้างผู้เรียนให้เป็นช่างสุภาพได้มาตรฐานและการยอมรับ
จากสังคม
1.3 เอกลักษณ์
วิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 อัตลักษณ์
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม
2. แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีของสถานศึกษา
ลําดับ
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
1 โครงการ Metro Family Happy นักศึกษามีความรักความผูกพันธ์และมีเจตคติที่ดีต่อ
Day
สถาบัน
2 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านผลงานวิชาชีพ
- มีจํานวนผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เผยแพร่
และวิชาชีพ
ต่อสาธารณชน
3 งานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแต่ ล ะสาขาวิ ช าชี พ ผ่ า นการ
สําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 80
4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ส่งเสริมผู้เรียนตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ภายนอก
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถาน
ประกอบการ

- ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาในระดับ ดีมาก
- มีจํานวนสถานประกอบการทั้งในหรือ
ต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กับ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

ฝ่าย/แผนก
ชุมชนสัมพันธ์
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
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ลําดับ
6

7

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

โครงการประกวดนวัตกรรม,
สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานของ
นักศึกษา

- นักศึกษาได้ทาํ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ
- มีจํานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ปวช.3
จํานวน 3 คนต่อ 1 ชิ้น และระดับ ปวส 2 คนต่อ 1 ชิ้น
- มีจํานวนผลงานเข้าร่วมการประกวดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
โครงการสนับสนุนประกวดและแสดง มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 นําไปใช้หรือ
ผลงานนวัตกรรมภายนอก
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ

ฝ่าย/แผนก
วิชาการ

วิชาการ

8

งานสํารวจระดับความพึงพอใจของ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาในระดับ ดีมาก
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

วิชาการ

9

โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษเตรียมตัวสู่ประชาคม
อาเซียนปี 2558
งานติวเข้มการทดสอบด้าน
อาชีวศึกษา(v net)

เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความพร้อมและมีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

สามัญ

- สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักศึกษา ปวช.3มีผลของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(vnet)จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน)(สทศ.)ผ่านตามเกณฑ์ค่าคะแนนระดับชาติร้อย
ละ 65 ขึ้นไป
-สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นกั ศึกษา ปวช.3มีผลของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(vnet)จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน)(สทศ.)ผ่านตามเกณฑ์ค่าคะแนนระดับชาติ ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65 ขึ้นไป

สามัญ

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน

สถาปัตยกรรม

10

11

โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่าง
เทคนิคสถาปัตยกรรม

20
ลําดับ
ชื่อโครงการ
12 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

13

14

15

16

17

เป้าหมาย
- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
โครงการบริการชุมชน
- สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
1 ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับดีมาก
โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน แผนก - สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
วิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
1 ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับดีมาก
โครงการศึกษาดูงาน แผนกช่างยนต์

- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือต่างปะ
เทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปิดสอน
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนก - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ช่างยนต์
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
โครงการบริการชุมชนแผนกช่างยนต์ -สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก

ฝ่าย/แผนก
สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

ช่างยนต์

ช่างยนต์

ช่างยนต์

21
ลําดับ
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
18 โครงการบริการความรู้สู่ชุมชนแผนก -สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
ช่างยนต์
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก
19 โครงการศึกษาดูงาน แผนก
- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือต่างปะ
เทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปิดสอน
20 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนก - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
21 โครงการบริการชุมชนแผนก
-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก
22 โครงการบริการความรู้สู่ชุมชนแผนก -สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก

ฝ่าย/แผนก
ช่างยนต์

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

22
ลําดับ
ชื่อโครงการ
23 โครงการศึกษาดูงาน แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24

25

26

27

เป้าหมาย
- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือต่างปะ
เทศร่ ว มพั ฒ นาผู้ เ รี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปิดสอน
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนก - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
- สถานศึกษามีสาขางานที่มกี ารจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
โครงการบริการชุมชนแผนก
-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก
โครงการบริการความรู้สู่ชุมชนแผนก -สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
- สถานศึกษามีการการบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับดีมาก
โครงการ
ออมทรัพย์

สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษา มีแผนงานโครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการและมีผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ

ฝ่าย/แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจการนักศึกษา

23
ลําดับ
ชื่อโครงการ
28 โครงการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา
29 โครงการเมโทรสัมพันธ์
30 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
31 โครงการตรวจสุ ข ภาพและสารเสพ
ติด
32 โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
นักศึกษา
33 โครงการธนาคารความดี
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

เป้าหมาย
สถานศึ ก ษามี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทํ า แผนงาน
โครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านโดยการมีส่วน
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีการดําเนินงานตามแผน
โครงการและมี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนงาน โครงการมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยมีความเสี่ยงลดลง
อย่างน้อย 3 ด้าน

โครงการเมโทรรักษ์
ธรรม
งานกิ จ กรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ภายนอก
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
งานกิจกรรมชมรม
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศิลปะ
โครงการเลือกตั้งองคกรนักศึกษา
โครงการเสริ ม ความความเป็ น ผู้ นํ า วัฒนธรรม,ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , ด้านการกีฬา
(กลุ่ ม องค์ ก รนั ก ศึ ก ษาและสภา และนันทนาการ ซึ่งแต่ละด้านจะต้องไม่น้อยกว่า 5
โครงการ/กิจกรรม โดยให้ครู บุคลากร และนักศึกษา
นักศึกษา)
โครงการสานสัม พัน ธ์ สถาบั น น้อ งพี่ ทุกคนเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และมีการประเมิน
(รับน้องแข่งเรือฯ)
โครงการพิ ธี บ วงสรวงองค์ พ ระ ความพึงพอใจของผู้เกีย่ วข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาของทั้งสามด้านนี้ โดยมีผล
วิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู
โครงการถวายเทียนพรรษาพุทธบูชา การประเมินโดยเฉลี่ย
3.51-5.00
น้อมพระธรรม
โครงการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
โครงการพิ ธีถ วายราชดุดีมหาราชิ นี
และร่วมใจทําความดีเพื่อแม่หลวง
โครงการปั น น้ํ า ใจปั น โลหิ ต พิ ชิ ต
ความดี

ฝ่าย/แผนก
ปกครอง

กิจกรรม
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
45 โครงการประกวด METRO FRESHY
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม ด้านการ
BOY AND GIRL 2013
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศิลปะ
46 โครงการ Sport ’s day 2013
วัฒนธรรม,ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , ด้านการกีฬา
47 โครงการพิธถี วายราชดุดีมหาราชา
และนันทนาการ ซึ่งแต่ละด้านจะต้องไม่น้อยกว่า 5
และร่วมใจทําความดีเพื่อพ่อหลวง
โครงการ/กิจกรรม โดยให้ครู บุคลากร และนักศึกษา
48 โครงการวันรัฐธรรมนูญ
49 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกคนเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และมีการประเมิน
50 โครงการ METRO MT-FUTSAL
ความพึงพอใจของผู้เกีย่ วข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
2013
51 โครงการเปิดโลกกิจกรรมสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาของทั้งสามด้านนี้ โดยมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
IDEA
52 โครงการเมโทรวาไรตี้
53 โครงการแสดงความยินดีกับผูส้ ําเร็จ
การศึกษา
54 งานประเมินความพึงพอใจของสถาน - สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนด
ปร ะก อ บก าร ห น่ ว ย ง า น ห รื อ กลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพือ่ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
สถานศึก ษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ ตัวอย่าง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
- สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
55 งานสํ า รวจร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็ จ - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบ
การศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบ อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี มีจํานวน
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปี

ฝ่าย/แผนก
กิจกรรม

แนะแนว

แนะแนว
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3. รายงานด้านงบประมาณ
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557

หมายเหตุ

รายจ่าย

รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

บาท
6,706,264.00 เงินเดือนครู

- ค่าธรรมเนียมอื่น
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน
- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
- เงินอุดหนุน..

2,237,612.00 เงินเดือนบุคลากรอื่น
6,005,490.25 ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

252,000.00
250,000.00

1,692,125.00 งบปรับปรุงอาคาร สถานที่

190,000.00

- เงินบริจาค

-

-

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิตผลงาน
จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน

120,075.00

- อื่นๆ

426,654.00

รวมรับ

รายการ

งบจัดหา/พัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์
สื่อการสอน วัสดุฝึก
- วัสดุฝึกสําหรับจัดการเรียนการสอน
- เครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับจัดการ
เรียนการสอน
- สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป
- งบในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
- งบดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด้ า นการปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นั ก และส่ ง เสริ ม
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

- งบพัฒนาบุคลากร
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
17,188,220.25
รวมจ่าย

บาท
9,250,000.00

480,300.00
368,183.00
783,750.00
197,355.00
836,025.00

995,500.00

105,000.00
1,206,000.00
1,334,977.00
16,249,090.00
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
ครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555
1. ควรมีการจัดประกวดหรือแข่งขัน 1.มีการจัดประกวดงานวิจัยและ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
งานวิจัยของครูในระดับสถานศึกษา
ครูผ้สู อนและส่งเสริมการแข่งขัน
หรือสาขางาน เพื่อนําไปสู่การแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ ในแผน
ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556
ระดับชาติ เป็นการกระตุ้นและสร้าง
แจงจูงใจให้ครูทําวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องใน
ทุกปีการศึกษา

2. ควรสนับสนุนให้ครู ได้ทําการวิจัย
โดยเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากสถาบันส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีส่ ามารถ
สนับสนุนได้
3. ควรจัดอบรมการเขียนรายงาน
โครงงานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรมให้ครูผู้สอนเพื่อนําไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดยี ิ่งขึ้น

ผลการดําเนินงาน

1. ทําการจัดประกวดงานวิจัยและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตาม
แผนปฏิบัติงาน “โครงการ
ประกวดสื่อการสอน งานวิจัย”
อีกทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิง่
ปะดิษฐ์สู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ คือได้ส่งผลงาน
ครูเข้าร่วมประกวดตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมการสอนทาง
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 โดยมี
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย และ การส่งเข้า
ประกวดของคุรุสภา
2. ไม่มีแผนปฏิบตั ิงานในการเสนอ 2. ไม่มีผลจากแผนการปฏิบัติงาน
ขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย เพียงทําผลงานเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ยกระดับงานวิจัยให้ได้รับการ
เผยแพร่
3. บุคลากรเขียนรายงานการวิจัย
3. ได้จัดทําแบบฟอร์มพร้อมทั้ง
ตามแบบฟอร์มและ
รายละเอียดวิธีการเขียน
รายละเอียดตามที่กําหนดได้
รายงานการวิจัยอย่างละเอียด
ครบทุกองค์ประกอบ
ให้บุคลากรทุกคนได้
ทําการศึกษา
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
ครั้งล่าสุด
4. ควรสนับสนุนการส่งผลงาน
4. มีการจัดประกวดงานวิจัยและ 4. ทําการจัดประกวดผลงาน
นักศึกษาตามโครงการประกวด
โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาเข้าประกวด
นักศึกษาและส่งเสริมการ
โครงงานของนักศึกษา และทํา
กับหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรมให้
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ในแผน
การส่งผลงานเข้าร่วมการ
มากขึ้น
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556
แข่งขัน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพครั้งที่ 27 โรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 6 - 8
กุมภาพันธ์ 2557 ณ
จังหวัดพิษณุโลก
5.ควรมีการพัฒนาระบบการเก็บ
5. ทําการพัฒนาระบบเก็บข้อมูล
5. ได้ทําการพัฒนาระบบเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สารสนเทศในการทํากิจกรรม
ข้อมูลสารสนเทศในการเก็บ
สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนําข้อมูลไป
โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน
ข้อมูลสําหรับการค้นหาข้อมูล
พัฒนาสถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพ
ตั้งแต่การทําโครงการ การทํา
ไปพัฒนาสถานศึกษา
ในปีการศึกษาต่อไป
แบบติดตาม ซึง่ ทั้งโครงการ
และแบบติดตามได้ระบุการ
พัฒนาสถานศึกษาตามวงจร
คุณภาพในการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป
6. ควรจัดโครงการศึกษาดูงานใน
6. ทําการจัดโครงการศึกษาดูงาน
6. จัดทําโครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการให้กับนักเรียน
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ตาม
สถานประกอบการ ทั้งในระดับ
นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี ทั้งระดับ
โครงการศึกษาดูงานของแต่ละ
ปวช. ปวส. ในการเพิ่ม
ปวช. และ ปวส. เพื่อเพิ่ม
แผนกวิชา ทั้งในสถาน
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ประกอบการ หน่วยงานทั้ง
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่าง
ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่อง
กับการพัฒนาผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล่าสุด
7. ควรสร้างความเข้าใจให้นกั เรียน
นักศึกษา และผู้ปกครอง เห็น
ความสําคัญของการฝึกประสบการณ์
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

แผนการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

7. ทําการปฐมนิเทศชี้แจงทําความ 7. มีการจัดทําโครงการปฐมนิเทศ
ให้แก่นักศึกษาที่จะฝึก
เข้าใจในเรื่องของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผล
ประสบการณ์
จากการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่
เข้าใจความสําคัญและมีผลการ
ฝึกประสบการณ์บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด

8. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานใน 8 . จัดทําแผนปฏิบัติงานในการ
8. ควรมีการจัดทีมการให้บริการ
การออกบริการวิชาการและ
วิชาการวิชาชีพ โดย 1 ทีมอาจจะ
บริการวิชาชีพให้แก่ชุมชม
วิชาชีพโดยประสานงานกับ
ประกอบด้วยผู้เรียนหลายสาขางาน
ตามแต่ละสาขาวิชาชีพปี
ข้อมูลชุมชนทีจ่ ะออกบริการใน
โดยเฉพาะสาขาที่ ไม่เอื้อมากนักใน
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยแต่
แผนปฏิบัติงานของตามแต่ละ
การให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ มี
ละครั้งได้ทําการสํารวจและ
สาขาวิชาชีพ
การประสานข้อมูลกับชุมชน หรือ
จัดทําการให้บริการอย่าง
หน่วยงานที่จะออกให้บริการวิชาชีพ
เหมาะสม อีกทัง้ ทําการสํารวจ
เพื่อสํารวจข้อมูลความต้องการ การรับ
ประเมินความพึงพอใจในทุก
ครั่งของการให้บริการวิชาการ
บริการและจัดทีมการออกให้บริการที่
และวิชาชีพ
มีความเหมาะสม
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป โดยระบุ
ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 1 ว่าด้วย พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
ตามหลักสูตร
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 แผนกทะเบียนได้จัดทําแผนงานที่สอดคล้อง และได้ระบุไว้ในแผนงบประมาณ
ประจําปีการศึกษา 2556 ในรหัสแผน P56-4700-04 ชื่องานสรุปผลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามชั้นปีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ลักษณะแผนงานเป็นจัดทํารายงานสรุปผลผู้เรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจําปีการศึกษา 2556 โดยจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน อย่างชัดเจน
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
หลักสูตร /
สาขาวิชา /
ผู้เรียนที่ จํานวนผูเ้ รียนที่
2.00 ขึ้นไป
ชั้นปี
จํานวนผูเ้ รียนทีเ่ หลือ
ประเภทวิชา
สาขางาน
ลงทะเบียน ออกกลางคัน
จํานวน
ร้อยละ
เรียนทัง้ หมด
1
56
6
50
36
72.00
เครื่องกล/ยาน
ปวช./
ยนต์
อุตสาหกรรม
2
43
2
41
33
80.49
ปวช./
อุตสาหกรรม
ปวช./
อุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง/
สถาปัตยกรรม
รวม ปวช.

3

58

2

56

51

91.07

1
2

33
44

8
6

25
38

18
34

72.00
89.47

3

57

2

55

45

81.82

1
2

28
18

6
4

22
14

14
8

63.64
57.14

3

28

2

26

23

88.46

365

38

327

262

80.12
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ตารางที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
จํานวน
2.00 ขึ้นไป
หลักสูตร /
สาขาวิชา /
ผู้เรียนที่ จํานวนผูเ้ รียนที่ จํานวน
ชั้นปี
ประเภทวิชา
สาขางาน
ลงทะเบียน ออกกลางคัน ผู้เรียนทีเ่ หลือ
จํานวน
ร้อยละ
เรียนทัง้ หมด
1
64
5
59
53
89.83
ปวส./
เครื่องกล/เทคนิค
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
2
33
1
32
32
100.00
ปวส./
อิเล็กทรอนิกส์/
1
9
0
9
8
88.89
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
2
14
0
14
14
100.00
อุตสาหกรรม
ปวส./
อิเล็กทรอนิกส์/
1
20
3
17
13
76.47
อุตสาหกรรม
เทคนิค
2
11
0
11
11
100.00
คอมพิวเตอร์
1
13
1
12
12
100.00
ปวส./
เทคนิค
อุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรม/
2
10
1
9
9
100.00
1
10
0
10
9
90.00
ปวส./เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สารสนเทศ/2
16
1
15
15
100.00
การสื่อสาร
รวม ปวส.
200
12
188
176
93.62
รวม ปวช. และ ปวส.
565
50
515
438
85.05
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 50 - 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.1
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนควรไม่น้อยกว่า 5 คน มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและ
ครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้องและ
ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ว่าด้วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และให้เป็นช่างสุภาพ และมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 สถานศึกษาได้มีการดําเนินงานสํารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยทําการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีผลคะแนนในระดับ 5
คือ ดีมาก และการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม และได้จัดทําข้อมูลงานสํารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนด้วย
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
จํานวนของสถานศึกษาประกอบการ
ร้อยละของสถานประกอบการและ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
มีการประเมินความพึงพอใจ
บุคคลในชุมชนที่มีผลการประเมิน
จํานวนที่ตอบกลับ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51โดยกลุ่มตัวอย่างสร้าง
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51- 5.00
5.00
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
สถานประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการ
ชุมชน
สถานประกอบการ ชุมชน
มี
80
86
79
86
98.75
100.00
รวม
166
165
99.40
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.2

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการให้ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80 ขึ้นไป โดย
ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 1 ว่าด้วยการพัฒนาผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษา โดย
ให้มีความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินการสอบทฤษฎีด้วยการสอบออนไลน์ตามข้อสอบมาตรฐานจากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ส่วนการสอบปฏิบัติใช้สอบฐานสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อ
วัดมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบ
ที่
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล
55
1
- สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
56
2
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
26
3
- สาขางานสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล
32
4
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
14
5
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
11
6
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
9
7
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15
8
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
218
รวม

จํานวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ

41

74.55

33

58.93

26

100.00

20

62.50

12

85.71

7

63.64

9

100.00

10

66.67

158

72.48
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
4
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 50 - 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.3

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

35
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนให้เห็นถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (VNET) เพื่อใช้ในการวัดผลทางด้านวิชาชีพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และสามารถนําไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมโดยการติวเข้ม(VNET) ใน 2 กลุ่มรายวิชาที่ทําการสอบ
คือรายวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป และรายวิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ก่อนทุกครั้ง โดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ
พัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบุไว้ในพันธกิจของวิทยาลัยคือสร้างผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและการยอมรับจากสังคม ว่า
ด้วยกลยุทธ์ของวิทยาลัยคือ ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาให้มีความรูใ้ นเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 ได้จัดทํางานต่างๆดังนี้ 1.งานติวเข้มการทดสอบด้านอาชีวศึกษา(v-net)
ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ระดับ ปวช.3
ความรู้พื้นฐานทั่วไป
ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา
จํานวน
จํานวนผู้เรียนที่มี
จํานวนผู้เรียนที่มี
ผู้เรียนที่มี
จํานวน จํานวน
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยจาก
คะแนนเฉลี่ยจาก
ผลการ ร้อยละ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่
สาขาวิชา/สาขางาน
ผู้เรียนที่
การทดสอบทาง ร้อยละ
การทดสอบทาง ร้อยละ
ทดสอบผ่าน
ทั้งหมด ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
การศึกษา
การศึกษา
ทั้ง 2 วิชา
เข้าสอบ
เข้าสอบ
ระดับชาติขึ้นไป
ระดับชาติขึ้นไป
- สาขาวิชาเครื่องกล
58
53
23
43.40
53
25
47.17
24
45.28
- สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้าและ
57
55
17
30.91
55
21
38.18
21
38.18
อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
28
25
20
80.00
25
21
84.00
18
72.00
- สาขางานสถาปัตยกรรม
143
133
60
45.11
133
67
50.38
63
47.37
รวมทั้งหมด
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ระดับ ปวส.2
สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ / สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้
จํานวน
จํานวนผู้เรียนที่มีตั้งแต่
จํานวนผู้เรียน
ผู้เรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ที่ลงทะเบียน
ร้อยละ
ทั้งหมด
จากการทดสอบทาง
เข้าสอบ
การศึกษา

สาขาวิชา/สาขางาน
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

33

25

10

40.00

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

14

2

1

50.00

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

11

0

0

0

- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

10

9

5

55.56

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

16

15

8

53.33

84

51

24

47.06

รวมทั้งหมด

ความสําเร็จ
ระดับชั้น
ปวช.
ปวส.
ภาพรวม

ค่าคะแนน

ร้อยละ

3

47.37%

3

47.06%

3

47.22%

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.4

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนให้เห็นถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (VNET) เพื่อใช้ในการวัดผลทางด้านวิชาชีพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และสามารถนําไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมโดยการติวเข้ม(VNET) ในกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนสอบทุกครั้ง โดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและส่งผล
ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ พัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบุไว้ในพันธกิจของวิทยาลัยคือ
สร้างผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและการยอมรับจากสังคม ว่าด้วยกลยุทธ์ของวิทยาลัยคือ ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 ได้จัดทํางานต่างๆดังนี้ 1.งานติวเข้มการทดสอบด้านอาชีวศึกษา(v-net)
ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า จํานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์
ระดับ ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผู้เรียนทั้งหมด
ร้อยละ
ทดสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาเครื่องกล
58
53
23
43.40
ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
57
55
21
38.18
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
28
25
17
68.00
- สาขางานสถาปัตยกรรม
143
133
61
45.86
รวม ปวช.
- สาขาวิชาเครื่องกล
33
25
11
68.00
ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
14
2
2
68.00
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
11
0
0
68.00
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
10
9
5
68.00
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
16
15
12
68.00
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
84
51
30
58.82
รวม ปวส.

38
ความสําเร็จ
ระดับชัน้
ปวช.
ปวส.
ภาพรวม

ค่าคะแนน
3
4
3

ร้อยละ
45.86%
58.82%
52.34%

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
พอใช้

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.5

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

39
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าโดยระบุไว้
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 1 ว่าด้วย การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตร และข้อที่ 8 ว่าด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการวัดประเมินผลอย่าง
หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 แผนกทะเบียนได้จัดทําแผนงานที่สอดคล้อง และได้ระบุไว้ในแผนงบประมาณประจําปี
การศึกษา 2556 ในรหัสแผน P56-4700-03 ชื่องานสรุปผลผู้สําเร็จศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ลักษณะ
แผนงานเป็นการจัดทํารายงานสรุปผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาแรกเข้าในปีนั้นๆ
อย่างถูกต้องชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
จํานวน
จํานวนผูส้ ําเร็จ
หลักสูตร/ประเภทวิชา
สาขางาน
นักศึกษาแรก
การศึกษา
เข้า
ปวช.
ยานยนต์
102
53
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
76
50
สถาปัตยกรรม
43
24
ปวส.
เทคนิคยานยนต์
47
31
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
17
13
เทคนิคคอมพิวเตอร์
18
11
เทคนิคสถาปัตยกรรม
10
9
ปวส.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
21
16
สื่อสาร
รวม
334
207

ร้อยละ
51.96
65.79
55.81
65.96
76.47
61.11
90.00
76.19
61.98

40
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
3
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
พอใช้
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 50 - 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1 แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.7

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

41
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ หรือ ศึกษาต่อ และมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 ได้จัดทํางานต่างๆดังนี้ 1. งานสํารวจร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ระดับ
ปวช.

ปวส.

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานสถาปัตยกรรม
รวม ปวช. 3 สาขา
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวส. 5 สาขา
รวมทั้งหมด

รวมผู้ได้งานทํา
จํานวน ผู้ได้งานทําภายใน ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ศึกษาต่อภายใน 1
ประกอบอาชีพและ
1 ปี
อิสระภายใน 1 ปี
ปี
ผู้สําเร็จ
ศึกษาต่อ
การศึกษา
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
42

6

14.29

0

0.00

36

85.71

42

100.00

37

4

10.81

1

2.70

25

67.57

30

81.08

13

0

0.00

0

0.00

12

92.31

12

92.31

92

10

10.87

1

1.09

73

79.35

84

91.30

31

11

35.48

9

25.81

8

0.00

28

90.32

9

7

77.78

2

22.22

0

0.00

9

100.00

11

9

81.82

1

9.09

1

0.00

11

100.00

2
9
62
154

1
2
30
40

50.00
22.22
48.39
25.97

1
0
13
14

50.00
77.78
20.97
9.09

0
7
16
89

0.00
2 100.00
0.00
9 100.00
25.81 59 95.16
57.79 143 92.86
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ความสําเร็จ
ระดับชัน้
ปวช.
ปวส.
ภาพรวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
5
5

ร้อยละ
91.30%
95.16%
93.23%
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 50 - 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

43
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ใน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556- 2558 ตามกลยุทธ์ ข้อที่ 1
ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นและผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ใ นเชิ ง วิ ช าการ และทั ก ษะวิ ช าชี พ และมี ก ารกํ า หนด
แผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 ได้จัดทํางานต่างๆดังนี้ 1. งานประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ บั บริการ ที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา
ร้อยละของสถานประกอบการ
จํานวนของสถานศึกษาประกอบการ
มีการประเมิน
สถานศึกษา และผู้รบั บริการที่มผี ล สถานศึกษา และผู้รบั บริการที่มผี ล
ความพึงพอใจ
จํานวนทีต่ อบกลับ
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยกลุ่ม
3.51- 5.00
3.51-5.00
ตัวอย่างสร้าง
เครื่องมือเพื่อ
สถาน
สถาน
สถาน
สถานศึกษาผู้รบั บริการ
สถานศึกษา ผู้รบั บริการ
สถานศึกษา ผู้รบั บริการ
เก็บข้อมูล ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
มี
14
4
2
14
4
2
100.00 100.00 100.00
รวม
20
20
100.00
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม1.9

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

45
แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
4
3
3
3
5
5
3.88

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชีท้ ี่ คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
1.1
ถึง ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.9 หารด้วย 8 คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 1.2
ตัวบงชี้ 1.3
ตัวบงชี้ 1.4

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V‐ NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบงชี้ 1.5
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V‐ NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ 1.7
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ 1.8
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 1.9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษา
จุดควรพัฒนา

46
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา จึงได้กําหนดในกลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ข้อที่4 คือร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน และมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
ดําเนินการในแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ได้แก่ แผนปฏิบัติงาน P56-4000-03 งานวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยทําการสํารวจระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
2
มี
เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
มี
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4)
5
62.5
ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนัก ให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของทุกรายวิชาซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 ว่าด้วยกลยุทธ์ข้อที่ 5
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทํางาน ดังนี้ 1. งานสํารวจระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ทีม่ งุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล มี/ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.2

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

50
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการจัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยดําเนินการให้ครู
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุ ณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม คุ ณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ดํ าเนิ น การให้ ค รูใ ช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและทําบันทึกหลังการสอน รวมทั้งนําผลการสอนและการนิเทศ
การสอนไปจัดทํางานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 25562558 กลยุทธ์ ข้อที่ 5 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ ข้อที่ 6 ว่าด้วยการสนับสนุนให้จัดทํางานวิจัยเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อ
นําไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 ได้จัดทํางานต่างๆดังนี้ 1. งานสํารวจระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2. งานแผนการสอน 3. งานนิเทศการสอน 4. งานวิจัยในชั้นเรียนแผนกวิชาช่าง
ยนต์ 5. งานวิจัยในชั้นเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 6. งานวิจัยในชั้นเรียนแผนกวิชาสถาปัตยกรรม 7. งานวิจัยในชั้น
เรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. งานวิจัยในชั้นเรียนแผนกวิชาสามัญ
ผลการดําเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
ที่
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
มี
1 สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
2
มี
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลักการสอน
3
มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
มี
4 นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่
มี
5
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.3
2
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.3 (การนิเทศการสอน)
3
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.3 (แบบสรุปรายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

52
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักครูทุกคนกําหนด แจ้งหลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 5 การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา2556 ได้จัดทํางานต่างๆ ดังนี้ 1. งานสํารวจระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
มี
1
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
มี
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายและเหมาะสมทุก
มี
3
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
4
มี
สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
5 ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
มี
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.4
2
แบบเก็บข้อมูล2.4 (1)
3
แบบเก็บข้อมูล2.4 (4)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

54
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานและมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ โดยพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น มี
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติจริง มีการระดมทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทํา โครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความร่วมมือในการส่ง
1
มี
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
มี
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
3
มี
หน่วยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
มี
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
5
มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ

ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1
2

แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม2.5
รายชื่อสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน2.5(1)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถานประกอบการพร้อมรับคู่มือ
การฝึกงาน2.5(2)
การนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
2.5(3)
การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ2.5(4)
การสัมมนาการฝึกงานโดยเชิญสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
2.5(5)

3
4
5
6
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แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
2.1
5
ดีมาก
2.2
5
ดีมาก
2.3
5
ดีมาก
2.4
5
ดีมาก
2.5
5
ดีมาก
รวม
5.00
ดีมาก
คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย
ถึง ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 หารด้วย 5 คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
จุดเด่น
ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 2.2
ตัวบ่งชี้ 2.3
ตัวบ่งชี้ 2.4
ตัวบ่งชี้ 2.5

ระดับคุณภาพและการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจําปี 2556-2558 ตามพันธกิจข้อที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการที่เน้นผลสําเร็จของงาน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู
อาจารย์ สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการบริหารที่เน้นการกระจายอํานาจ กํากับด้วยนโยบาย
การวางแผน ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับ การนําระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนําไปสู่องค์กรแห่งความสุข และได้ดําเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และสถานศึกษาได้ดําเนินการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ความพยายาม
จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาได้เนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556
ดังต่อไปนี้ 1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทิศทาง และนโยบาย โดยมีการดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3. สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.72 5. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
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ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มี
สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
2
มี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
3
มี
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
4.72
โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
5
มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน
3
ความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2556
5
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2556
6
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2556
7
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2/2556
8
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.1
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษามี ค วามตระหนั กให้ วิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ดทํ า แผนการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา จึ ง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งได้ระบุในแผนพัฒนา
สถานศึกษาปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ข้อที่ 12 ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษา และ มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ความพยายาม
โดยปีการศึกษา2556 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและดําเนินงาน
ตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
มี
1 ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
2
มี
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
มี
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
4
มี
ปรับปรุง
5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
มี
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

61
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
1
2
3
4
5

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

ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปี
สรุปแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.2

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

62
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ซึ่งว่าด้วยเรื่องของคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษาประจําปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ กลยุทธ์ที่ ๑๓ ว่าด้วยการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ และได้มีการประชุม
หารือเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้แต่ละแผนกไปดําเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้นยังมีการประเมินความพึงพอใจในการทําโครงการแต่ละครั้ง เพื่อนําเอาผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงการทําโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความพยายาม
จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละฝ่าย ดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีที่วางไว้โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้จักทําโครงการดังนี้ ๑. โครงการเศรษฐีออมทรัพย์ ๒.
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
ผลการดําเนินงาน
ที่

ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
1
มี
วิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2
มี
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
มี
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
มี
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

63
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
1
2
3

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการร่วม ๔
ฝ่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556-2558
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.3
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารงานตามนโยบายของการอาชีวศึกษา โดยใช้ภาวะผู้นําและการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้กําหนดนโยบาย เพื่อควบคุมการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ มีการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษามีคุณภาพมี
ภาวะความเป็ น ผู้ นํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา และ พ.ร.บ วิ ท ยาลั ย เอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ความพยายาม
สถานศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นําพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ว่าด้วย วิทยาลัยมีการใช้ภาวะผู้นําและการมีวิลัยทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดแผนปฏิบัติงานประจําปีเพื่อเพื่อควบคุมการทํางานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในสถานศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมและมีการประชุมร่วมกันระหว่างครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาเป็นประจําทุกสัปดาห์ ภาคเรียนละ 15 ครั้ง / ปีการศึกษา และมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 5 ครั้ง รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา
โดยมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นําของสถานศึกษา โดยบุคลากรของวิทยาลัย จํานวน 42 คน และ
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.6
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มี
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2
2
15
ครั้ง
สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่าง
3
1
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
4 บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
มี
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
5
4.73
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่1/2556
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่
2
1/2556
3
รายงานการประชุมสามัญ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ครั้งที่ 1/2556
4
แผนปฏิบัติงาน2556
5
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี2556-2558
6
แบบเก็บภาคสนาม 3.4

66
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษา
โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา2556-2558 กลยุทธ์ข้อที่15 ว่าด้วยการจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ จึงดําเนินการให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําและพัฒนาระบบ VMIS อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ในปี
2556 ได้พัฒนาระบบอีก 2 ระบบคือ ระบบงานห้องสมุดและระบบจัดการครุภัณฑ์ ได้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานที่ตั้งไว้และมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทําโครงการดังนี้ 1.งานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 2.งาน
สํารองข้อมูล 3.งานพัฒนาโปรแกรม
ผลการดําเนินงาน
ที่

ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษาที่
มี
1 ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพือ่ ป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
มี
สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
มี
3
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4
มี
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
5
1
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

67
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.5

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

68
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษามี ค วามตระหนั ก ในการจั ด ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยระบุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา
สถานศึกษาประจําปี 2556-2558 กลยุทธ์ที่ 16 ว่าด้วยการจัดระบบบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้เรียนใน
สถานศึกษาให้เป็นช่างสุภาพ จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยบรรจุโครงการป้องกันและ
บริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ลงในแผนปฏิบัติงานประจําปี และได้ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ นอกจากนั้น ยังมี
การนําข้อเสนอแนะในการทําโครงการแต่ละครั้ง มาเป็นแนวทางในการทําโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย
ความพยายาม
จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทํา
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทํางาน และโครงการดังนี้ 1. งานตรวจสอบพื้นที่
โครงสร้างอาคารเรียน 2. งานสํารวจความพึงพอใจการใช้อาคารเรียน 3. โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 4.
โครงการเมโทรสัมพันธ์ 5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 6. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 7.
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา 8. โครงการธนาคารความดี
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
มี
1 ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
มี
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
มี
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

69
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม ตบช. 3.6
2
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556
3
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

70
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการให้ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูและผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่และได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมนักศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงดําเนินการให้มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อให้มีสวนร่วมในการดูผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ มีการ
จัดการเฝ้าระวังนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมนักศึกษาที่มีปัญญาดีให้ได้รับรางวัล โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา
ปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบการดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ว่าด้วย พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให้เป็นช่างสุภาพ
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 2. งานจัด
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 4. งานจัดสรรทุนการศึกษา 5. งานประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 6. โครงการตรวจสารเสพติด
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียน
มี
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10
มี
4
ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
มี

ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

71
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.7
มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
2
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.7(2)

72
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
เรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษามี ค วามตระหนั ก ในระดั บ คุ ณ ภาพของการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษาและการใช้ อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยระบุไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษา2556-2558 ว่าด้วยกลยุทธ์ข้อที่17 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ได้การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้และมีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินงานดังนี้ 1.งานซ่อมบํารุงทั่วไป และซ่อมบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
และระบบสื่อสาร ภายในวิทยาลัย 2.งานจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนและแหล่งพักผ่อนของวิทยาลัยให้
สวยงาม 3.งานสํารวจความพึงพอใจการใช้อาคารเรียน 4.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาดภายในอาคารและ
บริเวณวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
มี
1 สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
3 ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก
มี
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
4.34
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
มี
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

73
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.8

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

74
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการบริหารจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิ วเตอร์ โดยให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เรี ยนให้มีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา
2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 18 จัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 เพื่อให้สถานศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินงานดังนี้ 1.งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ให้กับหน่วยงาน 2.งานสรุปรายการผลการดําเนินงานตามแผนโครงการจัดหา วัสดุ- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.งานสํารวจความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
มี
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดย
มี
3
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
4.49
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
มี

ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

75
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.9

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

76
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง และได้ระบุใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2556 - 2558 ที่เกี่ยวข้องกับผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้กําหนดใน
พันธกิจ ข้อ 7 ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และแผนกลยุทธ์ข้อ 20 ว่าด้วยการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ความพยายาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 1. โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 2. โครงการอบรมภายใน
เรื่อง การใช้โปรแกรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ 3. โครงการ Happy Metro Family Year 2014 4. โครงการทัศนศึกษา
5. โครงการมอบทุนการศึกษา / วิจัย 6. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานภายนอก 7.
งานปฐมนิเทศบุคลากรเก่า - ใหม่ 8. งานอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอก ของผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา
9. งานสวัสดิการบุคลากร 10. งานประเมินผลคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 11. งาน
สํารวจการได้รับการยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอก
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
100
1
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ
2
24.44
งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครู
3 และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่
8.89
น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
4
100
เหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
24.44
5 ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.10

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

78
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ โดยระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556 - 2558 ตามพันธกิจข้อที่ 8 ว่าด้วยการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา มีการ
วางแผนงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ขอใช้ ยึดหลักความจําเป็น ความเหมาะสม และอยู่บน
พื้นฐานความประหยัด มีการติดตามการขอใช้งบประมาณ การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ จึงได้ประชุมหารือ เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประกิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกจิตสํานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปี โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายจ่ายด้าน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นจํานวน 848,483 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของงบดําเนินการ 2. สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียน เป็นจํานวน 124,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.94 ของงบวัสดุฝึก 3. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสําหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ เป็นจํานวน 783,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของงบดําเนินการ
4. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เป็นจํานวน 816,522 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของงบดําเนินการ 5.
รายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก เป็นจํานวนเงิน 995,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.13
ผลการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ไม่มี
ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
มี
กว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
มี
ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้าง
มี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ

79
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
งบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ปี
2556
รายได้หรือมูลค่าของผลผลิตผลงานจากการใช้วัสดุฝึก ปี 2556
งบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
งบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู-ผู้เรียนจัดทําโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปี2556
งบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกปี2556
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปี2556
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.11

80
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารงานตามนโยบายของการอาชีวศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี2556-2558 ตามกลยุทธ์ข้อที่ 19. ส่งเสริมให้มี
การระดมทรั พยากรในการจั ดการกั บเครื อข่ายว่ าด้วยวิ ทยาลั ย มีก ารระดมทรั พยากรจากทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม
ซึ่งในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาได้มีการจัดทํา โครงการศึกษาดูงานจํานวน 4 แผนงาน โครงการเชิญ
วิทยากรภายนอกจํานวน 4 แผนงาน มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการทุกแผนงาน มีผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ทั้งนี้ยังมีสถานประกอบการทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา โดยได้รับนักศึกษาเพื่อฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการต่างๆ
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
1
มี
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
2
100
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
สถานศึกษามีจาํ นวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มสี ่วนร่วมในการ
3
83
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
4
12
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
มี
5
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แผนปฏิบัติงานประจําปี2556
2
แผนพัฒนาสถานศึกษา2556-2558
3
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม3.12

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

82
แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
รวม

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4.92

คะแนนเฉลี่ย

ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งชี้ที่ 3.1 ถึง ตัวบ่งชี้ที่
3.12 หารด้วย 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น
ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2
ตัวบงชี้ 3.3
ตัวบงชี้ 3.4
ตัวบงชี้ 3.5
ตัวบงชี้ 3.6
ตัวบงชี้ 3.7

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
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ตัวบงชี้ 3.8

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฎิบตั ิการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภณ
ั ฑ และคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ
จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการจัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 7 ว่า
ด้วยการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และมีการกําหนด
แผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทําโครงการต่างๆดังนี้ - โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน (สามัญ) - โครงการ
บริการชุมชนแผนกช่างยนต์ - โครงการบริการความรู้สู่ชุมชนแผนกช่างยนต์ - โครงการบริการชุมชนแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการบริการชุมชนแผนก
วิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม - โครงการบริการความรู้สชู่ ุมชน แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม - โครงการบริการ
ชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ – โครงการบริการความรู้ชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
1
มี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
2
2
กิจกรรม ต่อปี
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
3
95.83
ละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
4
81.33
ร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
4.51
5
เฉลี่ย 3.51 - 5.00
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 4.1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

86
แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1
รวม

คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5.00
ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ถึง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 หารด้วย 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น
ตัวบงชี้4.1

จุดควรพัฒนา
-

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

87
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ผู้เรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้นปวช.๓ และระดับปวส.๒จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ และจัดให้มีการประกวด แสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนําผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2556-2558 ตามกลยุทธ์ข้อที่ 6.ว่าด้วยส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการจัดทําและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์หรือชุมชน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการวางแผนปฏิบัติงานประจําปีให้ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาได้มีการจัดทําโครงการ/งาน ต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
เมโทร 2. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 3. โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานนักศึกษา 4.
โครงงานสนับสนุนประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมภายนอก 5. งานรวบรวมผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย
โครงการและโครงงานนักศึกษา 6. งานสนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชา ช่างสถาปัตยกรรม 7. งานสนับสนุน
โครงงานของนักศึกษาแผนกวิชา ช่างยนต์ 8. งานสนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 9. งาน
สนับสนุนโครงงานของนักศึกษาแผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
1
มี
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ์
มี
2 งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลีย่ ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3
คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย
96.07
3
ละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
4
96.07
จํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
5
33.67
ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

88
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม5.1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

89
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในระดับคุณภาพการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยครูซึ่งได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 ตามพันธกิจข้อที่ 3 กล่าวไว้ว่า สถานศึกษามี
กระบวนการสนับ สนุ น ให้คณาจารย์ แ ละนั กศึกษาได้ส ร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิ ษ ฐ์อย่ างต่ อเนื่ องสม่ํ าเสมอ เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง เพื่อนําไปสู่ความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับประเทศ และมีการ
กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทํา โครงการ (กิจกรรม) ดังนี้ 1. โครงการประกวดสื่อการสอนงานวิจัย 2.
โครงการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ระดับภาคและระดับประเทศ
3. โครงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์เมโทร 4. งานวิจัยชั้นเรียนแผนกวิชาสามัญ 5. งานวิจัยชั้นเรียน แผนกวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 6. งานวิจัยชั้นเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 7. งานวิจัยชั้นเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8. งานวิจัยชั้น
เรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. งานวิจัยของครูซึ่งครอบคลุมกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 1. มีเป้าประสงค์ 2. มี
การระบุปัญหา 3. มีวิธีดําเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูลและ5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากกการ
ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ที่

ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
1
มี
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มี
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย
3
100
ละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
4
100
จํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดําเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
0
5
ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

90
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม5.2

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐาน
5.1
5.2
รวม

แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
4
ดี
4.50
ดีมาก

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 หารด้วย 2 คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น
ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ 5.2
จุดควรพัฒนา
-

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองาน วิจัยของผูเรียน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั ของครู

92
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการในด้านการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนําไปปรับปรุง การบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 8 ว่าด้วยการ
ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กลยุทธ์ ข้อที่10
ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการกําหนดแผน
ปฎิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัตงานของโครงการ
ต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2556 แผนกกิจกรรม มีการจัดทําโครงการ และแบบติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี 2556 ซึ่งมีโครงการต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินีฯ 2.โครงการปันน้ําใจปัน
โลหิตพิชิตความดี 3.โครงการ sports day 2013 4.โครงการพิธีถวายราชสดุดีฯ 5.โครงการวันรัฐธรรมนูญ 6.
โครงการเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษา 7.โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นํา 8.โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
และพิธีไหว้ครู 9.โครงการถวายเทียนพรรษาพุทธบูชาน้อมพระธรรม
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ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
1 พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
9
ประมุข ทะนุบาํ รุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
2 การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
100
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
100
3
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
มี
4
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
4.7
5
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบาํ รุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลกการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 6.1

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกให้นักศึกษาในด้านกาอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งระบุ
ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาปี2556-2558 ตามกลยุทธ์ขอ้ ที่ 16 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
วิชาการคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน และกลยุทธ์ข้อที่ 17 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่ง
เเวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555
ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2556 แผนกกิจกรรมได้จัดทําโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตสํานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในการส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก เช่น โครงการอาชีวศึกษาเอกชนอาสาปลูกป่า โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โครงการกิจกรรมวันแม่ โครงการรักษ์ธรรมชาติ ถวายพระพรวันพ่อ เป็นต้น
ผลการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
5
กิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
100
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก
100
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มี
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
4.5
3.51 - 5.00
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 6.2

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกให้นักศึกษาในด้านกีฬาและนันทนาการ โดยดําเนินการให้ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําไปปรับปรุง การบริหาร
จัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 11 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และมีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2556 แผนกกิจกรรมได้จัดทําโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่นโครงการประกวด METRO FRESHY BOY AND GIRL 2013 โครงการ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โครงการรับวุฒิบัตร โครงการสานสัมพันธ์สถาบันน้องพี่ (รับน้องแข่งเรือฯ) โครงการกิจกรรมชมรม โครงการเม
โทรวาไรตี้ / เปิดโลกกิจกรรม เป็นต้น

ผลการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
7
สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
100
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและ
100
นันทนาการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและ
มี
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ใน
4.6
การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00

ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 6.3

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖๒๕๕๘ ตามกลยุทธ์ ข้อที่ ๙ ว่าด้วย การส่งเสริมผู้เรียนในด้านการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ซึงได้มีการมีการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงาน และการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
ความพยายาม
จากความตระหนักในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้มีการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ได้จัดทําโครงการ(กิจกรรม) ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. งานจัดทํา
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
2
1
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
2
100
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
100
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
มี
4 เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
จิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 5
4.40
5.00
ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 6.4

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

100
แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4
รวม

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5.00

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ถึง คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 หารด้วย 4
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น
ตัวบงชี้ 6.1
ตัวบงชี้ 6.2
ตัวบงชี้ 6.3
ตัวบงชี้ 6.4

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยครูและบุคลากรทุก
คนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กล
ยุทธ์ ข้อที่ 22 ว่าด้วยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยดําเนินงานตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษาพ.ศ.2555
และ กลยุทธ์ ข้อที่ 23 ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และมีการกําหนด
แผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2555 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความพยายาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี2556 1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2.รายงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 4.รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปี
ผลการดําเนินงาน
ที่
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
มี
1
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
มี
3
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
มี
5
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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ผลสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

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

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ลําดับ
ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
1
แผนพัฒนาสถานศึกษา
2
แผนปฏิบัติงานประจําปี2556

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
วิธีการ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักให้มีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และแสดงถึง
คุณภาพของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของ ตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนนระดับ
คุณภาพดีมาก และสอดคล้องตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2558 กลยุทธ์ ข้อที่ 22 ว่าด้วยการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโดยดําเนินงานตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 และ กลยุทธ์ ข้อที่ 23 ว่าด้วย การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2556 จึงมีการจัดอบรมครูและบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อให้ครูและบุคลากรเห็นความสําคัญและนําพาวิทยาลัยให้ได้รับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผลการดําเนินงาน
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

2

3

ดีมาก
/
/

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้
ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7
รวม

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
27

3

3

0

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

0
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 - 33 ตัวบ่งชี้
18 - 23 ตัวบ่งชี้
12 - 17 ตัวบ่งชี้
ต่ํากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
4
4.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1
ถึง ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2 หารด้วย 2

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น
ตัวบงชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
จุดควรพัฒนา
-
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

5
5
4
3
3

ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
พอใช้

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย

3
5
5
33
4.13

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
5
25
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
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ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
59
ดีมาก
4.92
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย

5
4
9
4.50

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
20
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลี่ย

5
4
9
4.50

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
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เกณฑ์ผา่ นการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ํากว่า 3 คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การตัดสินไม่ต่ํากว่า 3.50 คะแนน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. จุดเด่นและจุดทีต่ ้องพัฒนา
จุดเด่น
ตัวบงชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

ชื่อตัวบงชี้
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V- NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพและการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภณ
ั ฑ และคอมพิวเตอร
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองาน วิจัยของผูเรียน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั ของครู
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

จุดที่ควรพัฒนา
-
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1) ควรดําเนินการชี้แจง นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาดําเนินการลงทะเบียนเรียนเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียน
2) ควรมีการติดตามกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอ่อนและคาดว่าจะไม่สําเร็จการศึกษาตามรุ่น ให้ดําเนินการแก้ไขผลการ
เรียนของตนเองโดยการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา
3) ควรจัดกระบวนการเรียนในรายวิชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถยกระดับผลการเรียนให้
สูงขึ้นและสามารถนําไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ
4) ควรคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลและปรับวิธีการเรียนให้เกิดความหลากหลายเพื่อลดจํานวนผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน ด้วยการเรียนในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
5) ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการลดจํานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน เช่นจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในทุกๆเรื่อง
ที่เกิดกับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารู้สึกอุ่นใจและสบายใจมากที่สุด เช่น การส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง การคัดกรอง
พฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

