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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย [รหัสสถานศึกษา ๕๗๑๐๐๐๕๐]
ที่ตั้ง เลขที่ ๑๘๘
หมู่ ๓
ตาบล โป่งงาม
อาเภอ แม่สาย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๑ ๓ ๐
โทรศัพท์ ๐- ๕๓๗๐-๙๒๙๒
โทรสาร ๐- ๕๓๗๐-๙๒๙๒
Website mvs.ac.th
E-mail MVC maesai2013@gmail.com
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
๒.๑ สภาพของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ อยู่ในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบล
โป่งงาม ประชาชนใกล้เคียงเป็นชุมชนที่หลากหลาย อาทิ จีน ไทย ไทยใหญ่ และชนเผ่า
ในบริเวณชุมชนมีโรงเรียนใกล้เคียง ๕ โรงเรียน และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย มีวัฒนธรรมที่
หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
๒.๒ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ค่อนข้างมีฐานะดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้ค่อนข้างดี
ถ้าเป็นคนไทย ก็มีบ้าน มีที่ดินเป็นของตัวเอง ส่วนคนจีนก็จะมีอาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของกิจการ
๒.๓ ข้อมูลของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีการศึกษาตามระดับภาคบังคับ ประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย ทั้งรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า นักธุรกิจ และเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย
ต่อปีคนละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๓. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่
๓ บ้านถ้าปลา ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เนื่องจาก นายเจริญ ปรีดีพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบ้านถ้า ได้เล็งเห็นว่า
การศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการครองชีพและอนาคตของชาวจีนอพยพในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ลูกหลานชาวจีนเหล่านี้มีฐานะค่อนข้า งยากจน ด้อยโอกาสที่จะได้เข้าศึกษา
ต่อในสถาบันการศึกษาชั้นกลางและชั้นสูง หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับ ก็ต้องเข้าสู่สังคม
หางานทาเพื่อน าค่าแรงมาช่วยเหลือ ครอบครัว ซึ่ง ความรู้ที่ไ ด้เรีย นมาก็ ไม่ส ามารถทาให้ชีวิ ต
ก้าวหน้าในกิจการงานได้ และหารายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้
ร่วมมือ กับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ใหญ่ในพื้นที่ ตลอดจนครูใหญ่และครูผู้สอนภาษาจีนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตจังหวัดเชียงราย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ เพื่อ
ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายขึ้น พร้อมกับก่อตั้งโรงเรียนนอกระบบคือโรงเรียนสอนภาษาจีน
อาชีวศึกษาแม่สาย เปิดสอนภาษาจีนขั้นความรู้ชั้นสูง (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) หลักสูตร
๓ ปี โดยใช้หลักสูตรของไต้หวัน และมีครูอาสาสมัครจากไต้หวันมาทาการจัดการเรียนการสอน
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส าย เปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปที่ จ บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ
เทียบเท่า ที่มีความสนใจที่จะเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนใช้
หลั ก สู ต รของกรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเน้ น การใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ รองรั บ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนและของภูมิภาคนี้ ซึ่งภาษาจีนจะเป็นภาษาทาง
ธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ ภาษาที่ ๓ รองจากภาษาไทยซึ่ ง เป็ น ภาษาประจ าชาติ และภาษาสากลคื อ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นต่อไป
ลาดับขั้นการพัฒนาสถาบัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ วันก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ "มูลนิธิบ้านถ้า"
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับใบอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดทาการสอนเป็นปีการศึกษาแรกโดยมี
นางกัลยา สายชลไพศาล ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนายสุรชัย นาพา เป็นผู้จัดการ
และผู้อานวยการ
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย ได้รับการยกวิทยฐานะ
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
ปัจจุบัน มี นางสาวศุ ภณิดา แสงวรรณ์ ผู้แ ทนมูล นิธิฯเป็ นผู้รับ ใบอนุ ญาต/ผู้ จัดการ และ
แต่งตั้งให้ นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย เป็นผู้อานวยการ
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๔. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการบริหาร

ผู้รับ
ใบอนุญาต

ผู้จัดการ

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อานวยการ

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน

งานธุรการ

การพัฒนาหลักสูตร

งานบริหารกิจการนักเรียน

การทาแผนงบประมาณ

การพัฒนาการเรียนรู้

งานรับนักเรียน

การเงินและบัญชี

สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

งานแนะแนวการศึกษา

งานพัสดุ

การนิเทศการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์

การวัด/ประเมินผล

งานสัมพันธ์ชุมชน

อาคารสถานที/่ สิ่งแวดล้อม

ประกันคุณภาพ

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4

๕. ข้อมูลด้านการบริหาร
๕.๑ คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ-สกุล
นางสาวศุภณิดา
นายสุรพล
นายพฤทธิ์
นายวีระ
นางสุนีย์
นางแซวจือ
นางสาวพรรณี
นางจันทร์จิรา

แสงวรรณ์
แสงวรรณ์
ดารงศักดิ์
แซ่เหลี้ยว
คิมหันต์วัฒนาพร
แซ่ย่าง
พงค์ดา
ทาลัดชัย

ตาแหน่งใน
ระยะเวลาการดารง
คณะกรรมการ
ตาแหน่ง(ปี)
ประธานกรรมการบริหาร
๒
กรรมการ
๒
กรรมการ
๒
กรรมการ
๒
กรรมการ
๒
กรรมการ
๒
กรรมการ
๒
กรรมการ/เลขานุการ
๒

๔.๒ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๐๑๖๘๗
E-mailchumeius@yahoo.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บสาขาบริหารธุรกิจ
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๔.๓ ผู้จัดการ นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๐๑๖๘๗
E-mail chumeius@yahoo.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บสาขาบริหารธุรกิจ
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๔.๔ ผู้อานวยการ นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
โทรศัพท์ ๐๘-๙๘๕๒-๑๗๕๒ E-mail janjira.mvc1965@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศม. สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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๖. จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ใบ
สถานภาพ ประกอบ
วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
ประเภท
จานวน
ครู
บุคลากร
(คน)
ไม่ ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต่ากว่า
ประ พิครู
มี
เศษ
มี เอก
โท
ตรี ปริญญาตรี
จา
ผู้รับ
๑
- ๑
๑
ใบอนุญาต
ผู้จัดการ
- ผู้อานวยการ
๑
๑ ๑
ครู
๒๐
๒๐
- ๑๕ ๕
๒๐
บุคลากร
๑
- ๑
๑
ทางการศึกษา
บุคลากร
- สนับสนุน
รวม
๒๓
๒๐
- ๑๖ ๗
๑
๒๑
๑
ครู หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยี
การศึกษา งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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จาแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชา/
สาขางาน
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชา
พณิชยการ
สาขางานการ
บัญชี
สาขางาน
การขาย
สาขางาน
คอมพิวเตอร์
สาขางาน
การท่องเที่ยว

จานวน
(คน)

ใบประกอบ
วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
ครู มี ไม่มี ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต่ากว่า
พิเศ
เอก
โท
ตรี
ปริญญา
ษ
ตรี

สถานภาพ
ครู
ประ
จา

๘

๘

-

๗

๑

๘

-

4

4

-

3

๑

4

-

๓

๓

-

๒

๑

๓

-

๔

๔

-

๒

2

๔

-

๑

๑

-

๑

-

๑

หมายเหตุ ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา
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๗. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ชั้นปี
รวม
๑
๒
๓
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ
ภาคี
ภาคี
ภาคี
ภาคี
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
๑๕๗ - ๑๐๑ - ๙๖ - ๓๕๔ ปวส.
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ๒๐ - ๒๐ - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑๕๗ - ๘๑ - ๙๖ - ๓๓๔ - ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวม
ปวส.แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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๘. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
ผู้บริหารดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษา จากสานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อานวยการวิทยาลัย

รางวัลและผลงานของครู
ครูดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษา จากสานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
นางสาวศรีสุดา อินทจักร ครูผู้สอนแผนกการบัญชี

9
การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๖- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประเภทกีฬา
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง บาสเกตบอลชายได้แก่
๑.นายกสิณ
แซ่จื้อ
๒.นายอรรณพ
แซ่ย่าง
๓.นายพลวัต
แซ่หลี
๔.นายอาพิ
หม่อโป๊ะ
๕.นายปิติกร
ศรีวุฒิภัทรบวร
๖.นายสมศักดิ์
แซ่ต้วน
๗.นายกมล
แซ่เซอ
๘.นายประทิน
แซ่เฉา
๙.นายเปโตร
แซ่หลู่
๑๐.นายปิยทัศน์
หลิน
๑๑.นายสมชาย
แซ่หยาง
๑๒.นายวุฒิชัย
แซ่หลี่
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประเภททักษะ
การแข่งขันทักษะวิชา บัญชี
ระดับ ปวช.
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ได้แก่ ๑.นางสาวแสงหอม ไสยวงค์
๒.นางสาวอรุณ
ตูหนะ
ได้แก่ นางสาวนงคราญ คาลัวะ

การแข่งขันทักษะวิชาเทคนิคการนาเสนอขายสินค้า/บริการ
ระดับ ปวช.
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
๑.นางสาวสาธิ
๒.นางสาวไพจิตร
๓.นางสาวติ๊บ
๔.นางสาวแสงหล้า

แซ่ลี่
พรสมบัติ
สามแก้ว
ศิริภัทรวิจิตร

การแข่งขันทักษะวิชา พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับ ปวช.
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ได้แก่
นายชัยแสง เด่นวิไลตระกูลเลิศ
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การแข่งขันทักษะวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับ ปวช.
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ได้แก่
๑.นายชนะศักดิ์ แซ่ทุ่ง
๒.นายนาริน
แซ่ฝู่

การแข่งขันทักษะวิชา การออกแบบกราฟฟิกส์ Graphic Design
ระดับ ปวช.
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ได้แก่
๑.นายกิตติพงศ์ ตุงคะบุรี
๒.นายเทพบดี
แซ่ตวน

การแข่งขันทักษะวิชา ร้องเพลงลูกทุ่งหญิง
ระดับ ปวช.
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
นางสาวสุชาวลี คาลือวงค์

12

๙. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สรุปเป้าหมายความสาเร็จ การดาเนินงานตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบดังนี้
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดสิ่งเสพติดให้โทษ และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔.ครูผู้สอนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
๕.วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ ๒
การดาเนินงานของสถานศึกษา
๑. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑ วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภูมิทัศน์และบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนและบุคลากรมีการพัฒนาครบทุกมิติ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีทักษะทางด้านภาษาจีน เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๑.๒ พันธกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผู้เรียนทั้งใน
ด้านวิชาการและด้านพฤติกรรม ให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามแนวพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ความรู้ คู่คุณธรรม”
๑.๓ ปรัชญา
“คุณธรรม นาวิชาการ”
๑.๔ เอกลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยนโยบายของคณะกรรมการผู้ ก่ อ ตั้ ง คื อ ต้ อ งการให้ ลู ก หลานของชาวจี น ได้ มี โ อกาสได้ รั บ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถนาวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายคือ
“มีทักษะทางด้านภาษาจีน”
๑.๕ อัตลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดย
เน้นภาษาจีน และมุ่งให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนที่จบออกไปแล้วมีทางเลือกที่ดี
เหมาะสมในการมีงานทา ดังนั้น อัตลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายคือ
“ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม”
๑.๖ คาขวัญ “วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม”
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๒.แผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
ตามตัวอย่างในภาคผนวก
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๓.รายงานด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
งบประมาณรับ-จ่าย ณ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
รายรับ
รายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ
บาท
รายการ
บาท
-ค่าธรรมเนียม
๑,๓๕๒,๙๘๘.๐๐ -เงินเดือนครู
๒,๖๙๗,๗๒๑.๔๗
การศึกษา
-ค่าธรรมเนียมเพื่อ
๔,๙๒๐.๐๐ -เงินเดือนบุคลากร
1,2๘๐,๑27.00
พัฒนาคุณภาพ
อืน่
การศึกษา
-เงินอุดหนุนเป็น
๕,๒๗๘,๓๑๓.๘๖ -ค่าตอบแทนครูและ
๓4,400.00
ค่าใช้จ่ายรายหัว
บุคลากร
นักเรียน
-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 1,3๕๒,๖๓๒.00 -งบปรับปรุงอาคาร
๖๓๔,๑๕๔.00
15 ปี
สถานที่
เงินบริจาค
๓๕๗,๙๙๕.00 -งบจัดหา/พัฒนา
๔,๐๔๐.00
วัสดุฝึกอาชีพ
-สาหรับสื่อการ
๒๒๔,๖๖๕.00
จัดการเรียนการสอน
-สาหรับการ
บริการวิชาชีพและ
๔,๒00.00
วิชาชีพ
-สาหรับการ
๒๖๙,๑๙๙.00
บริหารจัดการทั่วไป
-วัสดุกีฬา
-
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รายรับ
-เงินอุดหนุนอื่น

-

-ค่าชุดนักเรียน
-ค่าชุดพละ

๘๘,๖๔๙.00
๔,๔00.00

-ค่าสมุดหนังสือ
-ค่าอุปกรณ์ทาง
การศึกษา

๖๒,๖๗๙.๒๕
-

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

13,985.00

-ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรีเกรด
,แก้ 0
-ค่าธรรมเนียมออก
ใบรับรองสภาพ
นักเรียน
-ค่าถ่ายเอกสาร
ทางการศึกษา

๘๕,๓๕๐.00

รายจ่าย
หมายเหตุ
-งบในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
-งบพัฒนาบุคลากร
๒๔,๐๘๕.00
ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า
191,๗๐๒.00
-ค่าน้าประปา,ค่าน้า
4๗,73๕.00
ดื่ม
1,๑๗๕.00
-ค่าส่งไปรษณีย์,พัสดุ
-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
๙๘๗.00
-เงินสมทบกองทุน
สงเคราะห์ส่วนของ
๑๑๓,๘๓๐.๓๓
ครู
-เงินสมทบกองทุน
สงเคราะห์ส่วนของ
๑๑๓,๘๓๐.๓๓
โรงเรียน
-ค่าจ้างชั่วคราว
๒๒,๑๗๐.00

๑๙๐๔.00 -ค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายเดินทาง

11๐,๐๓๙.๕๐

๔,๗๗๑.00 -ค่ารับรอง
-ค่ากิจกรรม (15 ปี)

1๔,๘๔๗.00
๓๐๔,๐๐๓.00
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รายรับ
-ค่าธรรมเนียมอื่น
-ค่าเช่า
-ดอกเบี้ยรับ
-รายได้อื่น
-ค่ากิจกรรมทาง
การศึกษา
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าบัตรนักเรียน
-รายได้
ค่าลงทะเบียนเรียน
ซ้า

รายจ่าย

หมายเหตุ

4,๔00.00 -ค่าตาราเรียน
(15 ปี)
๑๕๐,๖๓๒.00 -ค่าเครื่องแบบ
(15 ปี)
3๘,๒๘๗.8๗ -ค่าอุปกรณ์ (15 ปี)
๗๓,๕๗๔.๕๐ -ค่าวัสดุสานักงาน
๑๖๓,๕๖๒.00 -ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

502,๙๕๘.๒0

๘๙,๐๐๐.00 -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
หล่อลื่น
๖,๖๕๐.๐๐ -ค่าอุปกรณ์
สานักงาน
๒๐๐.๐๐ -คืน สพป.ชร. 3 (15
ปี)

๒๗๗๖๐.00

-ค่าสวัสดิการครูและ
บุคลากร
-ค่าสวัสดิการ
นักเรียน
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-ค่ากิจกรรมนักเรียน
-ค่ากิจกรรมนักเรียน
15ปี
-ค่าหนังสือพิมพ์
วารสาร
-ค่าประชาสัมพันธ์
-ค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
หมู่นักเรียน
-ค่ายาและเวชภัณฑ์

28๑,๗00.00
14๙,0๔๐.00
๔๐,๕๕๕.00
1๒,๑๐๙.00

๗๔,๓๐๑.๘๐
๑๑,๓๔๔.00
๗,๐๐๐.00
๑,๑๗๐.00
๕๔๖,๗๕๓.00
๓๐๔,๐๐๓.00
๕,๑๕๐.00
51,๗๒๑.00
๗,๖55.00
๗๙,๖๗๐.00
๙๔๖.00
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รายรับ

รวมรับ

รายจ่าย

-ค่าภาษีป้าย
๓๖๐.๐๐
-ทุนการศึกษาแก่
๒๒,๕๑๐.๐๐
นักเรียน
-ค่าเสื่อมราคา429,๘๕๘.๕4
อาคารและสิ่งปลูก
สร้าง
-ค่าเสื่อมราคา1๒๐,๘๘๒.๒7
ครุภัณฑ์สานักงาน
-ค่าเสื่อมราคา24,๗๘๑.๕๙
อุปกรณ์สานักงาน
-ค่าเสื่อมราคา๗๕,๗๖๓.๘๐
ยานพาหนะ
-ค่าธรรมเนียม
๕๖๐.00
ธนาคาร
-ค่าต่อทะเบียนภาษี
รถยนต์โรงเรียน
-ค่าครองชีพชั่วคราว ๔๐๘,๗๗๒.๖๘
สาหรับครู
-เงินบริจาคเพื่อการ
๑๐,๑๘๐.00
กุศล
-ค่าบารุงสมาคม
๕,๕๖๐.00
อาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
๙,๒๐๔,๘๔๗.๔๘ รวมจ่าย
๘,๙๖๐,๙๗๒.๕๑
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
๒๔๓,๘๗๔.๙๗

หมายเหตุ
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๙. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อเสนอ
แนะจาก
การ
ประเมิน
ครั้งล่าสุด
การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
รอบสอง
เมื่อวันที่
10-12
กุมภาพันธ์
2552

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

1.จั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ห้ มี สั ด ส่ ว น ต่ อ
งบด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์ ที่
กาหนด (ร้อยละ1) รวมทั้งหาแนวทางบริหาร
งบประมาณในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ให้
ครบถ้วนครอบคลุมทุกสาขาวิ ชาและทุกภาค
การศึกษา
2.ก าหนดกรอบเป้ า หมายการพั ฒ นาองค์
ค ว า ม รู้ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย ยึ ด ต า ม
แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ
3.กาหนดการเขียนข้อเสนอโครงการ/รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4.จัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากแต่ละ
ประเภท/สาขาวิ ช า เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณา
กลั่ น กรองข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย /รายงาน
ผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานตามหลักสากล
5.เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ให้
ความรู้แก่บุคลากร ซึ่งจะช่วยทาให้สามารถนา
องค์ความรู้ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ

จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ มี สั ด ส่ ว น ต่ อ
งบด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์
ครบทุกสาขาวิชาและทุกภาคการศึกษา

มี ก ารก าหนดกรอบเป้ า หมายโดยยึ ด
แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชุมชน
และท้องถิ่น
มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครู
เรื่องการทาวิจัยฉบับสมบูรณ์
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
การวิจัยให้มีคุณภาพ
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6.กาหนดแผนงานประจาปี เพื่อจัดสรรงบวัสดุ
ฝึ ก ให้ เ หมาะสมกั บ จ านวนผู้ เ รี ย น โดยมี
สัดส่วนงบวัสดุฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบด าเนิ น การ จึ ง จะเพี ย งพอต่ อ การฝึ ก
สมรรถนะในภาคปฏิ บั ติ ข องผู้ เ รี ย นทุ ก
สาขาวิชาให้ครบทุกภาคการศึกษา
7.สนั บ สนุ น วิ ท ยากร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จากภายนอกเพื่ อ ให้ ค วามรู้
อย่างต่อเนื่องทุกสาขาวิชาทุกภาคเรียน
8.พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยหาแนวทางให้
นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข
9.ท าแผนการตรวจสอบเพื่ อ บ ารุ ง รั ก ษา
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอทุกภาคเรียน
รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ในแผนงานจัดสรรงบวันดุฝึกให้เมาะสมกับ
ผู้ เ รี ย นตามสั ด ส่ ว นและเพี ย งพอครบทุ ก
สาขาวิชาทุกภาคเรียน

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ทุก
สาขาวิชาทุกภาคเรียน
จาทาห้องสารสเทศเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้น
ข้ อ มู ล ต่ า ง ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ทาการตรวจซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอทุกภาคเรียน
เหมาะสมต่อหลักสูตรที่เปิดสอน
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10.เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
ครูทางด้านความรู้ความสามารถของครูผู้สอน
เทคนิ ค วิ ธี ส อน การวั ด ผลประเมิ น ผล และ
ความรับ ผิ ด ชอบของครูผู้ ส อนให้ ค รอบคลุ ม
ครบถ้ ว นทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ค รู
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชานาไปปรับ ปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการติดตามนิเทศกระบวนการ
เรีย นการสอนทุ ก รายวิ ช าให้ ขั บ เคลื่ อ นตาม
ระบบ PDCA ทุกภาคเรียน

จัดทาแบบประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อคุณภาพการสอนของครูทุกคน
เพื่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ค รู ท ราบและน าไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

11.ควรหาแนวทางสร้ า งความตระหนั ก อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนการทดสอบ
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น มาตรฐานวิชาชีพโดยครูที่ส อนในรายวิช า
ความส าคั ญ ของการสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ นั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน
โดยครูต้องทบทวนบทเรียนและเตรียมความ
พร้อมในการสอบ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความ
มั่ น ใจในคุ ณภาพมาตรฐานด้ า นวิ ช าชี พ เพื่ อ
ทางานในสถานประกอบการหรือศึกษาต่อ
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12.ควรหาแนวทางปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ
ค่ า นิ ย มของนั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครอง โดย
มุ่งเน้นให้ทางานก่อนแล้วจึงศึกษาต่อภายหลัง
เนื่ อ งจากตลาดแรงงานมี ค วามต้ อ งการ
บุคลากรทางด้านวิช าชี พเพื่ อช่ว ยขั บเคลื่อ น
เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ พั ฒ นาต่ อ ไป หาก
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางด้ า นวิ ช าชี พ มี ค วาม
ต้ อ งการเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ พั ฒ นาตนเองยั ง มี
ช่องทางศึกษาต่อระหว่างการทางานโดยอาจ
ใช้วิ ธีก ารเทีย บโอนประสบการณ์ความรู้ ซึ่ ง
เป็นการลดเวลาเรียนในชั้นเรียนและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
13.ควรระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน รวมทั้ง
จัดแบ่งคณะกรรมการทางานเป็น 2 ชุด คื อ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมกา
ติดตามประเมินงานประกันคุณภาพภายในให้
ครบทุกมาตรฐาน
14.ควรก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของงาน
Key Performance Index (KPI) ให้ครบทุก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ครูแนะแนว ครูประจาชั้นและครูทุกคนให้
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อ งควรหางานทา
ระหว่ า งเรี ย นหรื อ เมื่ อ จบหลั ก สู ต ร และ
ประชาสัม พันธ์เมื่อมี สถานประกอบการที่
ต้องการรับนักเรียนเข้าทางาน

แต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบแต่ล ะตัว บ่ง ชี้ ในแต่ ล ะ
มาตรฐานและผู้รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพด้านเพื่อติดตามการทางาน

ติดตามความก้ าวหน้าของการทางานเป็ น
ระยะๆ
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15.ควรเปิ ด โอกาสให้ ตั ว แทนบุ ค ลากรทุ ก
สาขาวิ ช า ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและ
การดาเนินงานตาม KPI ร่วมกับสานักประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มโยงระบบการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ขั บ เคลื่ อ นตามระบบ
PDCA ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม
อย่างต่อเนื่อง
16.ควรจั ด งบประมาณในแต่ ล ะปี ใ ห้ ชั ด เจน
และเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
17.ควรจัดทาฐานข้อมูลย้อนหลังและข้อมู ล
ปัจจุบันให้เป็นระบบครบทุกมาตรฐาน รวมทั้ง
จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนา
ระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในรู ป
อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ต ามความเหมาะสมและ
ประหยัด แต่ให้มี ความสะดวกต่อการทางาน
และง่ายต่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
18.ควรพั ฒ นาโครงการบริ ก ารวิ ช าชี พ แบบ
บูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจ (SMEs) และ
ภาษาจี น เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้
อย่างแท้จริง

เปิ ด โอกาสให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนได้ มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานของ
วิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

จั ด สรรงบประมาณอย่ า งชั ด เจนและ
เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน
จัดทาฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเก็บข้อมูล
ไว้เพื่อพัฒนาตามความเหมาะสม

มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าชี พ แบบบู ร ณาการ
ของนักเรียนเพื่อบริการชุมชนและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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19.การพิจารณางบดาเนินการประจาปี ควร
ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ จ าเป็ น ในแต่ ล ะด้ า น
เช่ น ด้ านพั ฒ น าองค์ ค วามรู้ ง านวิ จั ย /
นวั ต กรรม และด้ านวั ส ดุฝึ ก ปฏิบั ติ โดยให้ มี
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมต่ อ งบด าเนิ น การ
ประจาปี ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กาหนด ซึ่ ง
มั่นใจว่าสามารถดาเนินการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ อันจะส่งผลทาให้ผู้เรียนฝึกสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพได้จริง
20.จัดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการ
บริหารจัด การภายในสถานศึ ก ษาให้ มี ความ
ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสามารถเชื่อมโยงการใช้
ข้ อ มู ล อย่ า งสะดวกร่ ว มกั น ทุ ก แผนก/สาขา
รวมทั้งป้องกันรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
วิชาชีพ
-ควรมีแผนปฏิ บัติการประจ าปีฉบับสมบูร ณ์
จัดทาแผนปฏิบัติการและปฎิทินของฝ่ายต่างๆ
จั ด แผนการเรี ย นให้ ถู ก ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ
ตารางสอน ตางเรียน ตารางการใช้ห้อง พื้นที่
สร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตร ระเบียบการ
วัดผลประเมินผล จัดพัฒนาครูและบุคลากร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง พั ฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

จั ด สรรงบประมาณประจ าปี โ ดยค านึ ง ถึ ง
ความจาเป็นตามอัตราส่วนที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

ด าเนิ น การของบประมาณในการจั ด ท า
ระบบฐานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัย

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีฉบับสมบูรณ์
และปฏิทินของฝ่ายต่างๆ จัดแผนการเรียน
ตามโครงสร้างหลักสูตร ปวช. มีการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการทาวิจัยของครู
และส่ ง เสริ ม การท าโครงการวิ ช าชี พ ของ
นักเรียน
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ข้อเสนอ
แนะจาก
การ
ประเมิน
ครั้งล่าสุด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
-ควรพัฒนาครูทุกคนในเรื่องการใช้หลักสูตร
ระเบียบการวัดผลประเมินผล การจัดแผนการ
เรียนควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้ตรง
กับหน้าที่ที่รับผิดชอบ การจัดหาวัสดุฝึก การ
จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ จัดสภาพใน
ห้องสมุดให้เหมาะสมเอื้อต่อการเข้าไปค้นคว้า
หาความรู้ จัดสื่อและเทคโนโลยีในห้องสมุ ด
จัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการให้
เป็นรูปธรรม
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ควรให้ ค วามส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี และใช้ แ ผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
บริหารงาน

ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการวั ด ผล
ประเมิ น เข้ า อบรมเกี่ ย วกั บ การวั ด ผล
ประเมินผลโดยต้นสังกัดและขยายผลการ
ประชุมแก่ครูทุกคนทราบ รวมทั้ง ทาความ
เข้ า ใจกั บ ครู ทุ ก คนเรื่ อ งการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ระเบี ย บการวั ด ผลประเมิ น ผลเพื่ อ ความ
เข้ า ใจที่ ต รงกั น และจั ด ห้ อ งสมุ ด ส าหรั บ
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้

มาตรฐานที่ ๔ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
-ควรเก็ บ เอกสาร หลั ก ฐาน ในการด าเนิ น
กิจกรรมทุกกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ
ในการจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิ ช าชี พ และส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ นการพั ฒ นา
ชุมชน เพิ่มมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย
-ควรจั ด ท าแผนส่ ง เสริ ม ครู ใ ห้ ท าผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน

มี ก ารจั ด เก็ บ เอกสาร หลั ก ฐาน จั ด สรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่
ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่วางไว้
และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ส่ง เสริ มให้ ค รู ไ ด้รั บ การอบรมเรื่องการทา
วิจัยจากผู้วิทยากรมีความรู้
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ข้อเสนอ
แนะจาก
การ
ประเมิน
ครั้งล่าสุด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นาและการจัดการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
-ควรให้ ค รู ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า จัดทาแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก าร ของวิทยาลัย
ป ร ะ จ า ปี แ ล ะ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษา
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ตอนที่ ๓
การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ ทักษะพื้นฐาน และศักยภาพในตัวผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
คิดในการพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานจึงได้
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร/โครงการที่ เ น้ น ให้ มี กิ จ กรรมงานวิ ช าการ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และทักษะ มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดทุกชั้นปี
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงร่องรอยการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม
การสอบปลายภาค กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะแนว และอื่นๆ ที่
กาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุตามข้อกาหนด
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ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๑.๑ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จานวน
ผลการเรียน
ชั้น
จานวน
ผู้เรียนที่
จานวน เฉลี่ยสะสม
ปี/
ผู้เรียน
หลักสูตร/
สาขาวิชา/
ลงทะเบียน
ผู้เรียน 2.00 ขึ้นไป
ห้อง
ที่ออก
ประเภทวิชา สาขางาน
เรียน
ที่เหลือ
เรียน
กลางคัน
ทั้งหมด
(3) จานวน ร้อยละ
ที่
(2)
(4)
(1)
ปวช.
พณิชยการ/ ๑
๑๕๗
๑๕
๑๔๒ ๑๐๖ ๗๔.๖๕
พาณิชยกรรม
บัญชี
๒
๒๖
๒๖
๒๒ ๘๔.๖๒
๓
๓๔
๒
๓๒
๓๒ ๑๐๐
พณิชยการ/ ๑
การขาย
๒
๒๖
๑
๒๕
๒๐
๘๐
๓
๑๘
๑๘
๑๔ ๗๗.๗๘
พณิชยการ/ ๑
คอมพิวเตอร์ ๒
๒๙
๒๙
๑๔ ๔๘.๒๘
ธุรกิจ
๓
๔๔
๔๔
๔๐ ๙๐.๙๑
การโรงแรม
ปวช.
๑
และการ
อุตสาหกรรม
๒
๒๐
๒๐
๑๑
๕๕
ท่องเที่ยว/การ
ท่องเที่ยว
๓
ท่องเที่ยว
รวม ปวช.

๓๕๔

๑๘

3๓๖

2๕๙ 7๗.๐๘

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วัน
สุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษากรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ให้นับรวมด้วย
๒.ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดทาการสอน
๓. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน
๔. ในกรณีที่มีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจานวนนักเรียนที่
ลงทะเบียนทั้งหมดด้วย
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย
๒.โครงการ
๓.กิจกรรม
๔.เอกสารทางวิชาการ
๕.แบบรายงานผู้จบหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
วิธีดาเนินการ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายมี ก ารด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยจั ด หลั ก สู ต ร
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในการฝึกปฏิบัติจริงตาม
สาขาวิชาและได้ศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้
เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน โดยสถานประกอบการที่ให้นักเรียนเข้าฝึกใน
จังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้นา
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น จากการสรุปและรายงานโครงการไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
นอกจากนี้
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่
กาลังจะจบการศึกษาโดยเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ปฏิบัติงานโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายส่งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการทางานไปยัง
สถานประกอบการ ตามข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
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ตารางที่ ๑.๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มีการ
ประเมิน
ความพึง
จานวนที่ตอบกลับ
พอใจโดย
กาหนดกลุม่
ตัวอย่าง
สร้าง
สถาน
ชุมชน
เครื่องมือ ประกอบการ
เพื่อเก็บ
ข้อมูล

มี = ๑
ไม่มี ๐
รวม

๒0

๔
๒๔

จานวนของสถาน
ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคล
ประกอบการและบุคคลใน
ในชุมชนทีม่ ีผลการ
ชุมชนทีม่ ีผลการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเฉลีย่
เฉลี่ย
๓.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๕.๐๐
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ
ประกอบการ

๑8

4

(2)
x100
(1)

80

๒2

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
๒.แบบรายงานการฝึกประสบการณ์
๓.แบบประเมินการฝึกงานของครูนิเทศ
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ของ
สถานศึกษาประกอบด้วยกรรมการจากแผนกวิชาต่างๆโดยแนะนาเน้นย้านักศึกษาถึงความสาคัญ
ของการเข้ารับการประเมินฯ ได้กาหนดกรอบการประเมิน กาหนดเวลา สถานที่และวัสดุ อุปกรณ์
การประเมินให้กับแผนกวิชาได้จัดเตรียมการสอบข้อสอบที่ให้ในการสอบเป็นข้อสอบส่วนกลางจาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนเป่งประเทศไทย หลั กสูตรการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาที่จะจบหลักสูต รในระดับ ปวช. ซึ่งต้องมีมาตรฐานตาม
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สาขาวิชาที่เรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
และได้ทาการประชุม ทาความเข้าใจร่วมกัน กาหนดวัน/เวลา กรอบการประเมิน แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการประเมินฯ คณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับแต่งตั้ง ประชุมชี้แจง ทา
ความเข้าใจ แนะนารายละเอียดและเน้นย้านักศึกษาให้เห็นถึงความสาคัญของการขอเข้ารับการ
ประเมิน ปิดประกาศรายละเอียดการประเมินฯ ดาเนินการประเมิน ประกาศ สรุปและรายงานผล
ต่อไป
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนที่
จานวนผู้เรียนชั้นปี
ประเภทวิชา/ ลงทะเบียนเรียนครบทุก
สุดท้ายที่สอบผ่าน ร้อยละ
ระดับ
สาขาวิชา/สาขา รายวิชาตามโครงสร้าง
เกณฑ์ฯ
งาน
หลักสูตร

ปวช.

พณิชกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย

๓๒
๓๘
๑๘

๓๒
๓๘
๑๖

รวม ปวช.
๘๘
๘๖
รวม ทั้งหมด
๘๘
๘๖
หมายเหตุ จานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

๑๐๐
๑๐๐
๘๘.๙
๙๗.๗
๙๗.๗

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.ผลการประเมินนักเรียนในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรอาชีวศึกษา
-สาขาการบัญชี
-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาการขาย
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มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ของสถานศึกษาและคณะกรรมการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ประกอบด้ว ยกรรมการจากแผนกวิชาต่างๆโดยแนะนาเน้นย้านักศึกษาถึ ง
ความส าคัญของการเข้ารับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยได้ รับกาหนดกรอบการ
ประเมิน กาหนดเวลา สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์การประเมินตลอดจนข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
จากสถาบันการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาเพื่อประเมินการทดสอบระดับชาติของนักเรียน
ที่จะจบหลักสูตรในระดับ ปวช.ซึ่งต้องมีมาตรฐานการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
โดยวิทยาลัย อาชี วศึก ษาแม่ส ายได้เสนอรายชื่อ อาจารย์ข องวิ ทยาลัย ฯเพื่ อแต่ งตั้ง เป็ น
คณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติร่วมกับอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน คณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับแต่งตั้ งร่วมประชุม
ชี้แจง ทาความเข้าใจแนะนารายละเอียดและเน้นย้านักเรียนให้เห็นถึงความสาคัญของการขอเข้า
รับ การทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ ปิ ดประกาศรายละเอี ย ดการทดสอบฯ ด าเนิ นการ
ทดสอบฯ ประกาศและสรุปและรายงานผล
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๑.๔ ผลการทดสอบ V-NET ระดับ ปวช.
ความรู้พื้นฐานทั่วไป

ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา

จานวน
ผู้เรียน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่มี
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่มี
ที่มีผล
ลงทะเบียน คะแนน
สาขาวิชา/ จานวน ลงทะเบียน คะแนน
การ
เข้
า
เฉลี
ย
่
จาก
เข้
า
เฉลี
ย
่
จาก
สาขางาน ผู้เรียน
ทดสอบ ร้อยละ
ทดสอบ การทดสอบ ร้อยละ ทดสอบ การทดสอบ ร้อยละ
ทั้งหมด
ผ่าน
ทาง
ทาง
ทั้ง 2
การศึกษา
การศึกษา
วิชา
ระดับชาติ
ระดับชาติ
ขึ้นไป

พณิชย
กรรม
รวม
ทั้งหมด

ขึ้นไป

๘๙

๘๘

๘๗

๙๘.๘๖

๘๘

๔๑

๔๖.๕๙

๔๑

๔๖.๕๙

๘๙

๘๘

๘๗

๙๘.๘๖

๘๘

๔๑

๔๖.๕๙

๔๑

๔๖.๕๙

33
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
ปวช.
๓
ปวส.
-

ระดับคุณภาพ
พอใช้
-

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ของสถานศึกษาและคณะกรรมการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ประกอบด้ว ยกรรมการจากแผนกวิชาต่างๆโดยแนะนาเน้นย้านักศึกษาถึ ง
ความส าคัญของการเข้ารับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยได้ รับกาหนดกรอบการ
ประเมิน กาหนดเวลา สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์การประเมินตลอดจนข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
จากสถาบันการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาเพื่อประเมินการทดสอบระดับชาติของนักเรียน
ที่จะจบหลักสูตรในระดับ ปวช.ซึ่งต้องมีมาตรฐานการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
โดยวิทยาลัย อาชี วศึก ษาแม่ส ายได้เสนอรายชื่ออาจารย์ข องวิ ทยาลัย ฯเพื่ อแต่ งตั้ง เป็ น
คณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติร่วมกับอาจารย์จากสถานศึกษาอื่นที่ทางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน คณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับแต่งตั้ ง
ร่วมประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจแนะนารายละเอียดและเน้นย้านักเรียนให้เห็นถึงความสาคัญของ
การขอเข้ า รั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ปิ ด ประกาศรายละเอี ย ดการทดสอบฯ
ดาเนินการทดสอบฯ ประกาศและสรุปและรายงานผล
ผลการดาเนินการ
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ตารางที่ ๑.๕ ผลการทดสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
ระดับ

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

จานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

๘๙

๘๘

๑๓

๑๔.๗๗

๘๙

๘๘

๑๓

๑๔.๗๗

๘๙

๘๘

๑๓

๑๔.๗๗

ประเภทวิชา/
จานวนผู้เรียน
สาขาวิชา/สาขางาน
ทั้งหมด

ปวช.
พณิชยการ
รวม
ปวช.
พณิชยการ
ปวส.
รวม
ปวส.
รวม
ทั้งหมด
หความสาเร็จ
ค่าคะแนน
ปวช.๑
๑
ปวส.

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดให้มีการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ยังไม่มี
รายชื่อของหน่วยงานใดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการซึ่งวิทยาลัยฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้
ดาเนินติดต่อประสานงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย และศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด
เชียงรายหรือหน่วยงานที่มีรายชื่อตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง โดยจะจัดให้มีการอบรมและสอบในปีการศึกษา 2556 ต่อไป
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ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

ระดับ
ปวช.

พาณิชยกรรม/
พาณิชยการ/
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ฯ
- การขาย

รวมทั้งหมด

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวนผู้
ลงทะเบียน
เข้าสอบ

จานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

๓๒
๓๘
๑๘

๒๗
๒๓
๑๓

๒๗
๑๗
๙

๑๐๐
๗๓.๙๑
๖๙.๒๓

๘๘

๖๓

๕๓

๘๔.๑๓

หมายเหตุ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องนามา
คานวณ
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

๑
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จานวนผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ลงทะเบียน
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมด

36
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตร จึงมีนโยบายให้จัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาการ โครงการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาหรือหลักสูตรสาหรับให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษา
โดยการส่งผลการเรียนรายบุคคลให้แก่ครูที่ปรึกษา เพื่อนาไปให้นักเรียนไทราบผลการ
เรียนตนเอง
แจ้งผลการเรียนทุกภาคเรียนถึงมือผู้ปกครอง
จัดทาข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละชั้นปีและตามรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาที่กาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกาหนด
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๑.๗ จานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
จานวนผู้สาเร็จ
ประเภทวิชา/
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
หลักสูตร
การศึกษา
ร้อยละ
สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การขาย

รวม ปวช.
รวมทั้งหมด

1๑๓
1๑๓
1๑๓

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๔
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แบบใบลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
๒.แบบรายงานผลการเรียน แบบ ๐๑.
๓.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๓๒
๔๐
๑๔
๘๖
๘๖
ระดับคุณภาพ
ดี

๒๘.๓๒
๓๕.๔๐
๑๒.๓๙
๗๖.๑๑
๗๖.๑๑
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มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดทาโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติการแนะแนวที่กาหนดเวลาในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา จัดป้ายสนเทศการศึกษาต่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาอื่นๆ และตาแหน่งงานว่าง ข่าวสารงานอาชีพที่ได้รับจาก
สานักงานจัดหางานจังหวัดและสถานประกอบการต่างๆ อีกทั้งจัดทาแฟ้มข้อมูลแนะแนวการศึกษา
ต่อ และแฟ้มข้อมูลแนะแนวงานอาชีพ
โดยด าเนิ น การส ารวจขณะที่นั ก เรี ยนจบการศึ ก ษาและติด ตามผู้ส าเร็ จการศึ กษาทาง
ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลจากหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาจาก
หน่วยงานต่างๆ และสอบถามจากเพื่อน ญาติพี่น้องที่สามารถติดต่อได้
ผลการดาเนินการ
ผู้ประกอบ
รวมผู้ได้งาน
ประเภท จานวน ผู้ได้งานทา อาชีพอิสระ ผู้ศึกษาต่อ ทา ประกอบ
ภายใน
ภายใน 1 ปี อาชีพ และ
วิชา/
ผู้สาเร็จ ภายใน 1 ปี
หลักสูตร
1 ปี
ศึกษาต่อ
สาขาวิชา/ การ
สาขางาน ศึกษา จา ร้อย จา ร้อย จา ร้อย จา ร้อย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ
ปวช.
บัญชี
39 15 38.4 3 70.6 10 25.6 28 71.7
6
9
4
9
คอมพิวเตอร์ 25
8 32
11 44 19 76
การขาย
รวม
64 23 35.9 3 70.6 21 32.8 47 73.4
ปวช.
3
9
1
3
รวมทั้งหมด
64 23 35.9 3 70.6 21 32.8 47 73.4
3
9
1
3
หมายเหตุ ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานทาอยู่แล้ว
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดี
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แบบสอบถาม
- แบบสารวจการได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาต่อเนื่องจากโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาและได้จัดกิจกรรมแนะนาอาชีพให้แก่
นักศึกษาใหม่ โดยการนานักเรียนไปดูงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้คุณลักษณะพื้นฐานของ
ผู้ปฏิบัติงานและสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนอกจากนี้ขณะเรียนได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสถนประกอบการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการทางานที่สถานประกอบการพึงพอใจ
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มีการประเมิน
ความพึง
พอใจโดย
กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง
สร้าง
เครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล

รวม

จานวนที่ตอบกลับ
สถาน
ประ
กอบ
การ
๔๐

จานวนของสถานประกอบการ ร้อยละของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่ สถานศึกษาและผู้รับบริการที่
มีผลการประเมินความพึง
มีผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00
พอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00

สถาน ผู้รับ สถาน
ศึกษา บริการ ประ
กอบ
การ
๓๕
๕
๓๗
36

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

สถาน ผู้รับ สถาน สถาน ผู้รับ
ศึกษา บริการ ประ ศึกษา บริการ
กอบ
การ
๒๘
๕
๙๒.๕ ๘๐
100
31
86.๖๖
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
๑.๑
๔
๑.๒
๕
๑.๓
5
๑.๔
๓
๑.๕
1
๑.๖
๕
๑.๗
๔
๑.๘
4
๑.๙
5
รวม
3๖/๙=๔.๐๐
คะแนน ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
เฉลี่ย บ่งชี้ที่ ๑.๑
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ หารด้วย
๙

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
มาก
ดี
ดีมาก
ดี
คะแนน ๔.๕๐– ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
มาก
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ
พอใช้
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
๑.ผลการเรียนโดยเฉลี่ยของนักเรียน
๒.จานวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจานวนน้อย
๓.ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
๔.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๕.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า
๖.ความพึงพอใจของของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net)ด้าน
อาชีวศึกษา
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( V-Net)ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรืออประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ร่วมกับหน่วยงานกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ประเภทวิชาพาณิช
กรรม สาขาวิ ช าพณิ ช ยการ ในระดั บ ปวช. เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมตามหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรแผนการเรียนทุกปีการศึกษา
โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้แต่งตั้งรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการจัดทาแผนการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามกลุ่มสาขาวิชาที่เลือกและกาหนดครูผู้สอนในรายวิชาตามแผนการเรียน
และครูแต่ละแผนกวิชาจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาให้ครอบคลุมสมรรถนะรายวิชาโดยกาหนด
ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินผล
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่
มี)
สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
มี
ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ
มี
(๑)-(๔) ไม่เกิน ๓ ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวนสาขางานที่
ร้อยละ ๘๐
จัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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๑.แผนพัฒนาสถานศึกษา
๒.แบบประเมินหลักสูตร
๓.หลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาการท่องเที่ยว และ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้มีการวางแผนและสนับสนุนให้ครูในแต่ละรายวิชาจัดทา
แผนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย บู ร ณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มอั น พึ ง
ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการดาเนินการ
ผล(มี/ไม่
มี)

หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

๑.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามี ครูที่ดาเนิน การตาม (๑) ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามี ครูที่ดาเนิน การตาม (๑) ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามี ครูที่ดาเนิน การตาม (๑) ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
หมายเหตุ ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา

๒.
๓.
๔.
๕.

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
มี
มี
มี
มี
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
-แผนการสอนทุกรายวิชา ทุกสาขาวิชา
ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครูตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีความตระหนั กในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตามหลักสูตรที่เหมาะสม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ ด้ วยการจัดอบรมเชิ งปฏิบัติการในการเขียนแผนการเรีย นตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูผู้สอน
ต้องส่งแผนการเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบความสอดคล้องของ
การบูรณาการให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผลการดาเนินการ
ผล
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
(มี/ไม่มี)
๑ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รูแ ต่ ล ะคนจั ด การเรี ย นการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชี พ และบู รณาการคุณธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและ
มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๒ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่
มี
สอน
๓ สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้
ครู แต่ ละคนทาบัน ทึก หลั กการสอน ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๘๐ ของ
มี
รายวิชาที่สอน
๔ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
มี
ไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
๕ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รูแ ต่ ละคนน าผลจากการวิ จั ย ไปแก้ ไ ข
มี
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แบบนิเทศครูผู้สอนในรายวิชา
๒.งานวิจัยของครู
ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนในรายวิชาทาการวัดผลประเมินผล
นักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโดยใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมในรายวิ ช าที่ ส อน และให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวั ด ผลประเมิ น ผลในรายวิ ช า ให้
ครูผู้สอนนาผลจากการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการดาเนินการ
หัว
ผล(มี/ไม่
ประเด็นพิจารณา
ข้อ
มี)
๑ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
มี
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
๒ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
มี
ทุกรายวิชาที่สอน
๓ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
มี
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
๔ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู ทุ ก คน ให้ เ ป็ น ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวั ด และ
มี
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
๕ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พั ฒ นาสมรรถนะผู้ เ รี ย นที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม
มี
จริย ธรรม ค่านิ ยม และคุณลัก ษณะอัน พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.สุมดประเมินผลเวลาเรียน
๒.สมุดประเมินผลรายวิชา
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีความตระหนักต่อการวัดระดับในการฝึกงานของนักเรียนโดย
ค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของนั ก เรี ย นในแต่ ล ะสาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการฝึกงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ในการได้ดาเนินการจัดตั้งคณะดาเนินงานใน
การออกติดตามนิเทศการฝึกงานของนักเรียนมีการกาหนดเวลาในการฝึกงานปฐมนิเทศให้ความรู้
ก่อนออกฝึกงานนิเทศระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการ และ
สรุปผลการฝึกงานพร้อมการนาเสนอรายงานการฝึกงาน
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน
๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน
๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถานประกอบการ
๒.แบบสรุปการฝึกงานของนักเรียน
๓.แบบรายงานการฝึกงาน
๔.คู่มือการออกฝึกงาน
๕.คาสั่งการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน
๖.ตารางการนิเทศของครูผู้ออกนิเทศ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒
มาตรฐาน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
25/5=5
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งขี้ที่ ๒.๑
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
หารด้วย ๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
มาก
คะแนน ๓.๕๐ -๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒๕๐– ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ
พอใช้
คะแนน ๑๕๐– ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

47
จุดเด่น
๑.วิทยาลั ยอาชีวศึก ษาแม่สายจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสู ตร ทาให้ นักเรียนมี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
๒.การเรี ย นการสอนเน้ น ภาษาจี น กลางซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ เป็ น ที่ ต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
๓.มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนออกฝึกเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถาน
ประกอบการ
๔.มี ก ารออกนิ เ ทศผู้ เ รี ย นในขณะออกฝึ ก ในสถานประกอบการเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้กาลังใจ และชี้แนะ ช่วยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขณะฝึกในสถานประกอบการ
จุดควรพัฒนา
-

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาค
เรี ยน ภาคเรียนละ๑ ครั้ง เพื่ อ ขอความเห็น ชอบต่อ คณะกรรมการบริห ารสถานศึก ษาในการ
ปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามกาหนด
มีการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาจากบุคคลภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดใน
มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒ สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
มี
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย
มี
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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๔ สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ ค่าเฉลี่ย
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึ กษาหรือ วิทยาลัย ในการปฏิบัติ งาน ๓.๕๑
ร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาประเมิ น
มี
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๒.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๓.มติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เห็นด้วยการในการบริหารงานของวิทยาลัย
๔.แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
สถานศึกษา
๕.แบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ตามภาคผนวก
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มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทา
แผนการปฏิบัติงานประจาปี ได้สอดคล้องและสามารถนามาปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุม
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ผล(มี/ไม่
มี)
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
มี
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
มี
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มี
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
มี
ปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มี
ประเด็นการพิจารณา

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

50
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน
รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ผู้ เ รี ย น ท้ อ งถิ่ น โดยรอบวิ ท ยาลั ย และเจตนารมณ์ ข อง
คณะกรรมการ วิทยาลัยฯ จึงได้ดาเนินการจัดหลักสูตรและจัดทากิจกรรมโครงการ โดยเน้น
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ซึ่งเน้นทางด้านภาษาและการมีคุณธรรมของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
ผลการดาเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ผล(มี/ไม่
มี)
สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
มี
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มี
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
มี
ประเด็นการพิจารณา

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๒.โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๓.โครงการสัปดาห์ภาษา
๔.แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอกที่มีต่ออัตลักษณ์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายได้ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย ตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการประชุมครูและบุคลกรทุกฝ่ายในวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน มีการ
ประชุ ม ผู้ป กครองภาคเรีย นละ ๑ ครั้ง มี ก ารประเมิ น ผลการบริห ารงานและภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาวิทยาลัยต่อไป
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
๑ สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสถานศึ ก ษาตามนโยบายของ
มี
หน่วยงานต้นสังกัด
๒ สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย
มี
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓ สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
มี
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔ สถานศึ ก ษามี ก ารน าความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา หรื อ
วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มี
มี
ส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
* สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
มี
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๖๐
๓.๕๑ – ๕.๐๐
ความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ

ค่าคะแนน
5
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช) ของกรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.รายงานการประชุมประจาเดือน
๓.รายงานการประชุมผู้ปกครอง
๔.แบบประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารวิทยาลัย
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้พยายามดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
และพยายามพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ตามอัตภาพของวิทยาลัย
ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มี
การประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อ มูลสารสนเทศของวิทยาลัย โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและนักเรียนเป็นผู้ประเมิน เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยต่อไป
ผลการดาเนินการ
ที่

ประเด็นการพิจารณา

๑ สถานศึ ก ษามี ข้ อ มูล พื้ น ฐาน ๙ ประเภทและอาจมี ข้ อมู ล อื่ น ที่ จ าเป็ น สาหรั บ
สถานศึ ก ษาที่ ค รบถ้ ว นและเชื่ อ มโยงเป็ น ระบบ และมี ร ะบบส ารองข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๒ สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓ สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
๔ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ผล(มี/ไม่
มี)
ไม่มี
มี
มี
มี
๓.๐๐
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็น
ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาข้ อ มู ล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

54
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการในการตรวจสารเสพติด
ให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยฯ จานวน ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา และในระหว่างปีได้มีการประสานกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น เจ้าหน้าที่จากสถานีตารวจ ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาล ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยเกี่ยวกับเพศศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน
และลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนสีขาว จัดทาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดอบายมุข
สิ่งมัวเมา การพนัน การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้แก
นักเรียนทุกวันหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ มีกิจกรรมโฮมรูมทุกวันจันทร์ ชั่วโมงที่ ๑ และมีศูนย์วัย
ใส ทาหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะในการใช้ชีวิตวัยรุ่น รวมทั้ง
ปัญหาครอบครัว อื่นๆ
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่
มี)
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่
มี
สาคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
๔. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ
มี
เสี่ยง
๕. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน
มี
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

55
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๒.โครงการรับน้องใหม่
๓.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.โครงการซ้อมแผ่นดินไหวและอัคคีภัย
๕.โครงการขับขี่ปลอดภัย
๖.โครงการศูนย์วัยใส
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดให้ผู้เรียนได้พบครูที่ปรึกษาทุกวันระหว่างเข้าแถวหน้าเสา
ธงและทุกวันจันทร์ ชั่วโมงที่ ๔ กิจกรรม Home Room เพื่อรับคาแนะนาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการ
เรียน ครอบครัว และการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ทุกวันพุธ ชั่วโมงที่
๕-๖-๗ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และนักเรียน
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งครูแนะแนวเพื่อช่วยเหลือดูแล
นักเรียน รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานอื่นในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆ ด้าน และจัดตั้ง
ศูนย์วัยใสขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาให้แก่นักเรียนในวิ ทยาลัย รวมทั้งเยาวชนในตาบล
โป่งงาม โดยประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม ศูนย์เครือข่ายชาติพันธ์ มูลนิธิ
บ้านดอยแด่น้อง และโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตาบลโป่งงาม
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
๒ สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓ สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
๕ สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

56
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
๒.บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม Home Room
๓.โครงการแจกทุนการศึกษา
๔.โครงการงานแนะแนว
๕.โครงการต้านภัยยาเสพติด
๖.โครงการศูนย์วัยใส
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๓.๘ ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
วิธีดาเนินการ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายได้ มี ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการในด้ า นการพั ฒ นา
สภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิ บัติการ มีการนาข้อมูลมาใช้งาน สารวจความ
พึงพอใจของนักเรียน บุคลากร รวมถึงคณะครู ต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและนาผลการสารวจ
นาไปพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

57
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

๑.

สถ านศึ ก ษ ามี แ ผนงาน โครงก าร ในก ารพั ฒ นาแ ละดู แ ล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษาและการใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

๒.
๓.

๔.
๕.

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
๒.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากร
๓.ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากร

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย
๔.๐๐
มี

58
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ตระหนักต่อการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากแนวทาง
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ เพื่อให้มีสภาพการใช้งานที่ดี ทันสมัย เพียงพอต่อ การ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้ดาเนินการโครงการซ่อมบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด นอกจากนี้
ยังได้ให้ทุกแผนก/ฝ่ายทาการสารวจคุณภาพครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ในด้าน สภาพการใช้งาน
ความเพียงพอ ความทันสมัย ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน และนาผลการ
ประเมินประกอบการวางแผนบริหารจัดการในการดาเนินงานต่อไป
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
๒ สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๕.๐๐
๕ สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา
๒.แบบประเมินความพึงพอใจ
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

59
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณในการดาเนินการจัดสรรทุนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
พัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติม ตลอดจนจัดทาโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการครูนาเงินดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้จัดส่งผลงานเพื่อประเมินผลงานให้ได้รับ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอก เมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๘๖.๓๖
ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๐.๐๐
ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า ๑๓.๖๔
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ ๑๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ ๘๖.๓๖
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
-ใบประกอบวิชาชีพครู
-เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการจัดระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณในการดาเนินการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม จึงได้จัดวางแผนการจัดทางบในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม และเน้นถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑
๒

๓

๔

๕

งบดาเนินการ งบรายจ่าย ร้อยละ ผล
(1)
(2)
(3)
(มี /
ไม่มี)
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
๖๕๐,๐๓๖ 10.0๐ มี
และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของ
(3) = 100 x รายได้ ไม่มี
ผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
หรือมูลค่าผลผลิต /
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ค่าวัสดุฝึก
๒๕ ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและ
๘,๒๔๐ 0.1๓
มี
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
งบดาเนินการ
๖,๕๐๐,๐๐๐
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
0.0๐ ไม่มี
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของงบดาเนินการ

๘๕๐,๗๕๖ ๑๓.๐๙

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

มี
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒.งบการเงิน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓.ส าเนาโครงการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง, แบบบั น ทึ ก การขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝึ ก
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
๔.สาเนาโครงการวิชาชีพ,งานวิจัยของคณะครูในแต่ละสาขาวิชา
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการจัดทาแผนงาน โครงการ ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย นในวิ ท ยาลั ย ตามสาขางานที่ เ ปิ ด สอน มี ก ารส่ ง ตั ว นั ก เรี ย นฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทั้ ง ในองค์ ก รภาครั ฐ และองค์ ก รภาคเอกชน วิ ท ยาลั ย ได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆ จากองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน วิทยาลัยมีการ
ส่งเสริมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ เรียน
ตลอดทั้งปีการศึกษา
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ผลการดาเนินการ
หัว
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
ข้อ
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
มี
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
๒ สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
๓ สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือ
มี
ต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
๒๐ แห่ง
๔ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
มี
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕
รายการ
๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
มี
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แผนปฏิบัติงานประจาปี
๒.โครงการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว
๓.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมวัยรุ่น
๔.โครงการผลึกพลังชาวอาชีวศึกษาต้านภัยยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
๕.โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
๖.โครงการลอยกระทง
๗.โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติเหตุ
๘.โครงการแนะแนว
๙.โครงการสื่อสร้างสรรค์คนพันธ์R
๑๐.หนังสือรับ
๑๑.หนังสือส่งตัวนักเรียนฝึกงาน
๑๒.รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓
มาตรฐาน
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
๕
๕
๕
๕
๔
๕
๕
๕
๕
๔
๓
๕
๕๖/๑๒=๔.๖๖
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่
๓.๑ ถึง ตัวบ่งชี้
ที่ ๓.๑๒ หารด้วย
๑๒

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ ดีมาก
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ ดี
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ พอใช้
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
๑.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
๒.ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓.ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
๔.ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
๕.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๖.ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
๗.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
๘.ระดับคุณภาพในกรพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
๙.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑๐.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
๑.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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มาตรฐานที่ ๔ การบริหารวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มีการดาเนินงานที่แสดงถึงความตระหนักในการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด ได้ดาเนินงานตามคุณภาพ PDCAโดยฝ่ายวิชาการได้วางแผนการให้บริการวิชาชีพที
สถานศึก ษาเปิ ดสอน เพื่อ ส่ง เสริม ความรู้ใ นการพั ฒนาชุ มชนและท้อ งถิ่ น เช่ น นัก เรี ยนสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจออกฝึกงานตามโรงเรียนต่างๆ ช่วยสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนที่ตนฝึกงาน สอนภาษาจีนให้กับนักเรียน สอนการทาบัญชีครัวเรือนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนที่ออกฝึกจัดทาโครงการ โดยมุ่งเน้นโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนและรอบๆชุมชน
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ
กิจกรรม ต่อปี
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการ/กิจกรรม
๒.รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
๓.๕๑
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔
มาตรฐาน
๔.๑
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
๕
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
๑.มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน สังคม โดยสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒.มีการบูรณาการวิชาโครงการของนักเรียนชั้นปีที่ ๓ เข้ากับแผนการปฏิบัติการในด้าน
การให้บริการด้านวิชาการ ต่อชุมชนและสังคม
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
๑. สถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และให้บริการทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย
ในชุมชน

มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มีนโยบายและสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๓
ทุกสาขา ได้ดาเนินการจัดทาโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนได้นาเอาความรู้ตามสาขาวิชาชีพไปบริการ
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผล(มี/
ไม่มี)
สถานศึก ษาส่ง เสริม สนั บสนุน ให้ผู้ เรี ยนจั ดทาและดาเนิ นการจั ดประกวด จัด แสดง มี
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย มี
ระดับชั้น ปวช.๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส.๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่ มี
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่มี
๒๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน มี
จังหวัด ภาค และชาติ
ประเด็นการพิจารณา

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๔

ระดับคุณภาพ
ดี

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการของผู้เรียน
๒.แบบสรุปโครงการของผู้เรียน
๓.แบบประเมินการนาโครงการไปดาเนินการตามโครงการจากชุมชน
๔.แบบสรุปโครงการการประกวดผลงานทางวิชาการของผู้เรียน
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มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
วิธีดาเนินการ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อนาผลการวิจัยมาแก้ไขปัญหา พฤติกรรมของนักเรียน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
อบรมการวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ด้านงานวิจัยในชั้นเรียนมาอบรมให้ความรู้
เรื่องการทาวิจัยให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และมีงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนใน
การจัดทาวิจัยด้วย
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๓ สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผลงาน
ทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
๔ สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕ สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
๔

ระดับคุณภาพ
ดี

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๖
๒.งานวิจัยของครู
๓.แบบสรุปโครงการประกวดผลงานทางวิชาการของครู
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้ ๑) มีเป้าประสงค์ ๒) มีการระบุปัญหา ๓)
มีวิธีดาเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ ๕) มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้
จากการดาเนินการ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕
มาตรฐาน
๕.๑
๕.๒
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
๔
๔
๘/2= ๔
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่
๕.๑ ถึงตัวบ่งชี้ที่
๕.๒ หารด้วย ๒

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
คะแนน ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ผู้บ ริห ารวิทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายเล็ง เห็ น ความส าคั ญ โดยการให้ ก ารส่ งเสริ ม และ
สนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ โดยให้มีสัด ส่วนงบประมาณดาเนิน การของวิทยาลั ยฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม มีการบริหารงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดทาโครงการ
สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จัยของผู้เรียน และด้านการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครูที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกสาขาวิชาและทุกภาคการศึกษา
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ ผลงานทางด้านวิชาการ ทั้งของผู้เรียนและของ
ครู อีกทั้งควรส่งเสริมให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนและครูส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับชาติต่อไป
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มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการจัดทาโครงการ กิจกรรม ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
๑ สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
มี
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
๒ สถานศึก ษาด าเนิ น การให้ ผู้เรีย นทุ ก คนเข้ า ร่ วมโครงการ กิ จ กรรม การ
มี
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ านการรัก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่า ยในสถานศึกษาทุกคนเข้า
มี
ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลู กฝั ง จิต สานึ ก ด้านการรัก ชาติ เทิด ทู นพระมหากษัต ริย์ ส่ง เสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
มี
ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม โดยครู แ ละบุ ค ลากร ทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕ สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอก
๓.๘๐
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้าน
การรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ทรงเป็ น ประมุ ข ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการแห่เทียนพรรษา
๒.โครงการวันพ่อแห่งชาติ
๓.โครงการวันแม่แห่งชาติ
๔.โครงการประเพณีลอยกระทง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการจัดทาโครงการ กิจกรรม ปลูกฝังจิ ตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึ ก ษามี จ านวนโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
๒ สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการโรงเรียนสีขาว
๒.โครงการขยะรีไซเคิล
๓.โครงการห้องเราน่าเรียน
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
๓.๘๐
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มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ของนักเรียน นอกเหนือจากรายวิชาที่ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาพลศึกษาแล้ว วิทยาลัยฯ ได้
จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีความสุข
สนุกสนานในการเล่น ควบคู่ไปกับการเรียน
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
มี
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
มี
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
มี
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
มี
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้าน
มี
การกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๖๐
๓.๕๑ – ๕.๐๐
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในจังหวัดเชียงราย
๒.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๓.โครงการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายในจังหวัดเชียงราย
๔.โครงการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ
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๕.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ดาเนินการจัดทาโครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิ ต ส านึ ก ด้ า นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ นั ก เรี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ ง แนวพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการดาเนินการ
หัว
ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑.โครงการตามรอยพ่อหลวงสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง “ทาบัญชี ให้พ่อดู”

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
3.90
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๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบัญชีขั้นพื้นฐานสาหรับครูบัญชี เพื่อถ่ายทอดความรู้
สู่เกษตรในท้องถิ่น
๓. โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะ (ไส้เดือน)
๔. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในวิทยาลัย
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖
มาตรฐาน
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
5
2๐/๔=5
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่
๖.๑ ถึง ตัวบ่งชี้
ที่ ๖.๔ หารด้วย
๔

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
๑.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและชุมชน
ตาบลโป่งงาม อ.แม่สาย จังกวัดเชียงรายต่อการปลูกฝังจิตสานึกแก่นักเรียน ด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข ด้ านการอนุ รักษ์ ธ รรมชาติ ด้ านกี ฬ าและนั น ทนาการ และด้ า นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๒.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ วัสดุฝึก จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและ
หน่วยงานราชการในตาบลโป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
๑.ขาดการจัดการและการวางแผนล่วงหน้าที่ชัดเจนก่อนการดาเนินการจัดโครงการและ
กิจกรรม
๒.งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดทาบางโครงการ

มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกาหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ สมรรถนะในวิช าชีพ และสอดคล้องกับหลั กเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโดยใช้หลัก PDCA
มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงในครั้งต่อไป และมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
เพื่อนาข้อมูลมาจัดทารายงานคุณภาพประจาปีต่อไป
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ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒ สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓ สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔ สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
๕ สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑. แผนพัฒนาสถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
๓. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๔. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
๕. รายงานคุณภาพภายในประจาปี

ผล(มี/ไม่มี)
มี

มี
มี
มี
มี
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มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๑ การจัดการ
อาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้รวบรวมข้อมูลแต่ละมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ ดังต่อไปนี้
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ผลการดาเนินการ
ตารางที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๑

๒

๓

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙

ดีมาก

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๔.๑
๕.๑
๕.๒
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๗.๑

๔
๕
๖

๗
รวม

ดีมาก

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
24

๗

2

๐

๑

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน ๒๔ ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน
24

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
๑. ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ดี
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗
มาตรฐาน
๗.๑
๗.๒
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
๔
๙/๒=๔.50
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่
๗.๑ ถึง ตัวบ่งชี้ที่
๗.๒ หารด้วย ๒

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
คะแนน ๔.๕๐– ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒.๕๐– ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีผลการดาเนินงานดีมากเนื่องจากวิทยาลัยได้มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยโดยมี ครู บุคคลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง มี ส่วนร่ วม และได้
ด าเนิ น การตามแผนการจั ด การศึ ก ษา มี ก ารตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีการจัดทารายงานประจาปี และมีการพัฒนาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
เนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครู บุคลากร และงบประมาณจากัด อยู่ห่างไกลจาก
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ทาให้การกาหนดความต้องการของสถานประกอบการอาจจะไม่
ครอบคลุม และยากต่อการเชิญมาร่วมประชุมร่วมกาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา
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ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
4
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
๓
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖
๕
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗
๔
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘
4
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙
5
ดีมาก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑
3๖
คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐
ดี
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
5
ดีมาก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒
25
คะแนนเฉลี่ย
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕
4
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑

๕
5
5
5
4
๓
5
5๖
4.๖๖

ดีมาก

5

ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔
คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕
คะแนนเฉลี่ย

๔
๔
๘
๔

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
25
5

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗
คะแนนเฉลี่ย

5
๔
๙
๔.50

มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
๑. ระดับตัวบ่งชี้
๑.๑ ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน 3๓ ตัวบ่งชี้
๑.๒ ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน ๑ ตัวบ่งชี้
๒. ระดับมาตรฐาน
๒.๑ มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน ๗ มาตรฐาน
๒.๒ มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน - มาตรฐาน
๓. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จุดเด่นและจุดทีค่ วรพัฒนา
จุดเด่น
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
๒. มีการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้คู่มือของ สอศ.
๓. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
๔. มีองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์/โครงงานและการวิจัย ที่เกิดจากการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice)
๕. นายจ้างและผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
อย่างมาก โดยเฉพาะความสามารถการใช้ภาษาจีนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่จาเป็นต้องใช้ภาษาจีนเพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
๖. นักเรียนมีความขยัน มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีวินัยการทางาน
ที่ดี
๗. มีการใช้หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชาชีพ
๘. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ปฏิบัติจริง
๙. มีอัตราส่วนของนักเรียนต่อครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาชีพเหมาะสม
๑๐. มีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มี
ประสิทธิผลโดยได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ
๑๑. มีจานวนองค์ความรู้ที่พัฒนาการเรียนการสอนครบถ้วนทุกสาขาวิชาและทุกภาคการศึกษา
๑๒. มีองค์ความรู้จากโครงงานที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นและสังคมชุมชน
๑๓. มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนสังคมโดยสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
๑๔. มีการบูรณาการวิชาโครงการของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 เข้ากับแผนปฏิบัติการในด้าน
การให้บริการทางด้านวิชาการ ต่อชุมชนและสังคม
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๑๕. ผู้บ ริห ารมี วิ สัย ทั ศน์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เยาวชนในท้ องถิ่ นได้ มีแ หล่ง ศึก ษาต่ อ ที่เน้ น
คุณธรรมนาความรู้
๑๖. สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย สะอาด สงบ เรียบร้อยสวยงาม เหมาะสมและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานของคนในชุมชน
๑๗. ชุมชนในท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๘. มีเครือข่ายสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากประเทศไต้หวัน
จุดควรพัฒนา
๑.งบประมาณจากสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งทุนภายในการสร้างองค์ความรู้ของครูและ
นักเรียนควรเพียงพอตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.เป้าหมายการดาเนินงานพั ฒนาองค์ ความรู้ ที่สอดคล้ องต่ อความต้ องการของชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศ
๓.รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน
๔.คุณภาพมาตรฐานการเขียนข้อเสนอโครงการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามหลักสากล
๕.เผยแพร่องค์ความรู้ผลงานทางวิชาการเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาชีพให้ขยายไปสู่วง
กว้าง
๖.งบประมาณเกี่ยวกับวัสดุฝึกควรให้เพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติแบบฐานสมรรถนะ
๗.สนับสนุนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกเพื่อให้ความรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งทุกสาขาทุกภาคเรียน
๘.การเรียนรู้ให้หลากหลายในห้องสมุดเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
๙.อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอเหมาะสม
๑๐.การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการ
สอนของครู
๑๑.จานวนร้อยละของสาเร็จการศึกษามาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑๒.จานวนร้อยละของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาให้มีงานทาเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑๓.ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ท างานคณะกรรมการด าเนิ น งานและ
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลประกันคุณภาพภายใน
๑๔.วามชัดเจนดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
๑๕.การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมในเชิงรุก
๑๖.งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
๑๗.การจัดเก็บระบบเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประหยัดและสะดวกต่อการ
ทางาน
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๑๘.สถานศึกษาเป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้และให้บริการทางด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย
ในชุมชน
๑๙.บริการจัดการงบประมาณให้เหมาะสม ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๒๐.การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยสามารถใช้งานร่วมกันเพื่อบริหารจัดการได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควร
กาหนดแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้
ด้านผู้เรียน
นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์ ป ฏิ บั ติ ต นตาม
กฎระเบียบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น มี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้านผู้สอน
ครูผู้ส อนทุก คนมี ความรู้ ความสามารถ มี ทักษะ มี คุณธรรม จริยธรรมและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ครูและผู้บริหารได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรติ

89

ภาคผนวก
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติที่ให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
เรื่อง ขอความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
*********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวศุภณิดา
๒. นายวีระ
๓. นายพฤทธิ์
๔. นายสุรพล
๕. นางสาวพรรณี
๖. นางสุนีย์
๗. นางแซวจือ
๘. นางจันทร์จิรา

แสงวรรณ์
แซ่เหลี้ยว
ดารงศักดิ์
แสงวรรณ์
พงค์ดา
คิมหันต์วัฒนาพร
แซ่ย่าง
ทาลัดชัย

ผู้รับใบอนุญาต
ประธาน
คณะกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้อานวยการ
กรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.ปรับโครงสร้างของวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการดาเนินงานภายในวิทยาลัย ดังนี้

ผู้รับ
ใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อานวยการ
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รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วๆไป

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
-รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
เนื่ อ งจากในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ นี้ ทางฝ่ า ยบริ ห ารของวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจาปี ได้จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น โดยนายุทธศาสตร์การดาเนินงานมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการที่จะนาแผนการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญต่อไป
มติที่ประชุม -เห็นชอบระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

ลงชื่อ...................................ผู้บันทึกการประชุม ลงชื่อ.................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย)
(นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์)
ผู้อานวยการ/เลขานุการ
ผู้รับใบอนุญาต/ประธาน
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์
-พัฒนา
1.เสริมสร้าง โครงการปลูกฝัง
นักเรียน
คุณธรรม
จริยธรรมคุณธรรม
จริยธรรม
-ปฐมนิเทศ ปัจฉิม
-พัฒนา
นิเทศ
บุคลากร
-อบรมครอบครัว
ของเรา
-พัฒนาระบบ
-กิจกรรมหน้าเสา
บริหาร
ธง
วิทยาลัย
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
-พัฒนา
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

2.สร้างเสริม -ส่งเสริม
ระเบียบวินัย ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม
-งานประกวด
ห้องเรียนสะอาด
-โครงการค่าย
สมาชิกใหม่ของ
ครอบครัว

ตัววัดของโครงการ/
กิจกรรม
นักเรียนทุกคน
1.มีวินัย มีความ
รับผิดชอบปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่
ตนเคารพนับถือ
2.มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.มีความกตัญญู
กตเวที
4.มีเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
5.ประหยัดรู้จักใช้
ทรัพย์สินของตนเอง
และส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า
6.ภูมิใจในความเป็น
ไทยเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทย
และดารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย
นักเรียนร้อยละ 95
ปฏิบัติตนตามกฎ
ระเบียนของวิทยาลัย

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ของการ
เป็นนักเรียน
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่
สาย

เป้าประสงค์
ด้านผู้เรียน
1.นักเรียนทุก
คนปฏิบัติ
ศาสนกิจตาม
ศาสนาที่ตน
นับถือ มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
มีค่านิยมที่อึง
ประสงค์
2.นักเรียน
ปฏิบัติตามกฎ
ของวิทยาลัย
3.นักเรียนทุก
คนมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
4.นักเรียนร้อย
ละ 95 เข้า
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ เพื่อ
นักเรียนร้อยละ การส่งเสริม/
95 มีระเบียบวินัย สร้างจิตสานึก
ในการปฎิบัติตน ในการอนุรักษ์
ตามระเบียบวินัย และพัฒนา
ของวิทยาลัยและ สิ่งแวดล้อม
5.นักเรียนทุก
ตนเอง
คนมี
ความสามารถ
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อาชีวศึกษาแม่สาย
-งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้าน
ความปลอดภัย
-กิจกรรมอบรม
นักเรียน
-กิจกรรมนักเรียน
เรียนดี ประพฤติดี
บริการดี
3.ป้องปราม -สัปดาห์ต่อต้านยา นักเรียนร้อยละ 95
สิ่งเสพติด
เสพติด
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
และ
เสพติด
อบายมุขใน
โรงเรียน
4.พัฒนา
-โครงการแข่งขัน นักเรียนทุกคน
นักเรียนให้ ทักษะภาษาอังกฤษ 1.สามารถสื่อ
เป็นเลิศทาง -โครงการ
ความคิดผ่านการพูด
ภาษา
English/Chimess เขียน หรือนาเสนอ
Camp
ด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่าง
-กิจกรรมจัดมุมอ่าน เหมาะสม
หนังสือ
2.สามารถใช้ภาษา
-กิจกรรมวัน
เพื่อการสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทย
ภาษาไทย
-กิจกรรมการเป็น ภาษาอังกฤษและ
ผู้นา
ภาษาจีนได้อย่าง
-กิจกรรมแข่งขัน
เหมาะสม
สุนทรพจน์ไทย/
จีน/อังกฤษ
5.พัฒนา
-งานวันวิชาการ
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
นักเรียนให้มี -งานเสริมสร้าง
เรียนเป็นไปตาม
ความรู้
บรรยากาศทาง
เกณฑ์
ความสามาร วิชาการ
2.ผลการแข่งขัน
ถทาง
-งานสร้าง
ภายใน/ภายนอก
วิชาการและ บรรยากาศใน
ระดับจังหวัด/
ทักษะ
ห้องเรียน
ระดับชาติ
วิชาชีพ
-งานสอนเสริม
พิเศษ
-งานสอบซ่อมและ

ในการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
6.ผลการเรียน
เฉลี่ยรวมของ
นักเรียนระดับ
ปวช. ปีที่ 1
และปีที่ 2 ไม่
นักเรียนร้อยละ น้อยกว่า 2.50
และผลการ
95 ห่างไกลสิ่ง
เรียนเฉลี่ยของ
เสพติดและ
นักเรียนเมื่อ
อบายมุข
จบการศึกษา
นักเรียนทุกคนมี ไม่น้อยกว่า
ความเป็นเลิศทาง 2.30
7.นักเรียนร้อย
ภาษา
ละ 95 เข้า
ร่วมกิจกรรม
ดนตรี/
นาฏศิลป์/
กีฬา/ศิลปะ/
ประเพณี/
วัฒนธรรมไทย
และท้องถิ่น
8.นักเรียนมี
ผลการแข่งขัน
ภายนอก ใน
นักเรียนทุกคนมี ระดับเขต/
จังหวัด/ภาค/
ความรู้
ความสามารถทาง และ
ระดับประเทศ
วิชาการและ
แสวงหาความรู้ ตามเกณฑ์
9.นักเรียนร้อย
ด้วยตนเอง
ละ 95 มี
วิเคราะห์ รู้ทัน
สุขภาพ
โลกและ
เหตุการณ์ จนเกิด แข็งแรงตาม
ทักษะในวิชาชีพ เกณฑ์
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ซ่อมเสริม
-งานประกาศ
เกียรติคุณนักเรียน
เรียนดี
-โครงการทัศน
ศึกษา
-โครงการสัปดาห์
ห้องสมุด
-โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
-โครงการปรับ
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด
6.
-งานทบทวน
ประสิทธิภา มาตรฐานรายวิชา
พทาง
-งานฝึกปฏิบัติจริง
มาตรฐาน ในวิชาชีพของ
วิชาชีพ
ผู้เรียน
-โครงการฝึกซ้อม
และทดสอบ

ของตน

มาตรฐานและ
ปลอดสิ่งเสพ
ติดให้โทษ
10.นักเรียน
อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
ด้านครู
1.ครูผู้สอนทุก
คนมีความรู้
ความสามารถ
มีทักษะ มี
คุณธรรม
จริยธรรม
และทางาน
นักเรียนที่เข้าร่วมทา นักเรียนร้อยละ ร่วมกับผู้อื่นได้
การสอบและมี
95 มีผลสัมฤทธิ์ อย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
ทางทักษะวิชาชีพ ความสุข
ด้านการ
มาตรฐานวิชาชีพ
บริหารและ
การจัด
การศึกษา
1.มีระบบ
บริหารและจัด
การศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติ

7.เสริมสร้าง -ส่งเสริมการออก
สุขภาพที่
กาลังกายดูแล
แข็งแรง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อ
-ทดสอบ
สมรรถภาพ
นักเรียนเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนร้อยละ 95
1.มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพออก
กาลังกายสม่าเสมอ
2.มีน้าหนักส่วนสูง
และสมรรถภาพกาย
ตามเกณฑ์
3.ป้องกันตนเองจาก

นักเรียนและ
บุคลากรมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง
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-ควบคุมดูแลการ
จาหน่ายอาหารให้
ถูกสุขลักษณะ
-ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและภาชนะ
-ตรวจสอบสุขภาพ
พนักงานโรงอาหาร
และคุณภาพร้านค้า
-ส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีของ
บุคลากรและ
นักเรียน
-กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
8.พัฒนาครู -งานพัฒนา
ให้มีความรู้ บุคลากร
ความสามาร -งานนิเทศภายใน/
ถ มีทักษะ ภายนอก
และได้รับ
-งานทัศนศึกษา
รางวัลเชิดชู บุคลากร
เกียรติ
-งานขวัญและ
กาลังใจบุคลากร
-กิจกรรมสัมมนาครู
ก่อนเปิดภาคเรียน
-กิจกรรมครูดีเด่น
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนเอกชน
-กิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรและ
รางวัลแก่ครูและ
บุคลากร
-กิจกรรมขอ
เครื่องราชอิสริยาภ
รณ์

สิ่งเสพติดให้โทษ
4.หลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยงจากความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ

ครูผู้สอนทุกคน
1.จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทาง
การศึกษาปรือ
เทียบเท่า
2.สอนตรงตาม
วิชาเอก
3.ครูมีจานวน
เพียงพอ
4.มีความรู้ความ
เข้าใจเป้าหมายกรจัด
การศึกษาหลักสูตร
ระดับอาชีวศึกษา
5.มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
6.มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
7.มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีใน

ครูได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้
ความสามารถ มี
ทักษะ ได้รับ
รางวัลเชิดชู
เกียรติ
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การพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและ
ผู้เรียน
8.มีการประเมินผล
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับ
แผนการสอน
9.มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนและ
นาผลไปใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
10.มีจริยธรรมและ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
11.มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
12.มีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน
13.มีการแสวงหา
ความรู้เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ รับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
9.ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
และทัศนคติ
ที่ดีของครู
10.พัฒนา
แผนภูมิการ
จัดองค์กร
และการ

-ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา
-กิจกรรมมุฑิตาจิต
-กิจกรรมรางวัลครู
ที่มีผลงาน
-กิจกรมประเมิน
บุคลากร
-กิจกรรมตรวจ
ประเมินมาตรฐาน

จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

ครูมีจริยปฏิบัติ มี
คุณธรรมและมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ

ผลตรวจประเมินของ
บุคลากรและผลการ
ตรวจประเมินจาก
สมศ.

วิทยาลัยได้รับการ
พัฒนา และมี
ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
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บริหาร
จัดการ
11.พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

สมศ.

-งานบริหารศูนย์
คอมพิวเตอร์
-งานซ่อมบารุง
อุปกรณ์สารสนเทศ
-โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมลง
โปรแกรมและ
พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
-โครงการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมพัฒนา
และติดตามระบบ
ฐานข้อมูล
12.ปรับภูมิ -งานบริหารอาคาร
ทัศน์และ
สถานที่
บรรยากาศ -งานส่งเสริม
เอื้อต่อการ บรรยากาศใน
เรียนรู้
ห้องเรียน
-โครงการจัดทา
แหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
13.พัฒนา -งานจัดซื้อและผลิต
สื่ออุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
เทคโนโลยี สอน
และสิ่ง
-โครงการจัดซื้อ
อานวยความ เครื่องคอมพิวเตอร์
สะดวก
-กิจกรรมประกวด
สื่อการเรียนการ
สอน
-กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์/

ประสิทธิภาพ
ความพร้อมของ
วิทยาลัยมีระบบ
อุปกรณ์ทาง
สารสนเทศที่ดี
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่พร้อม
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

การจัด
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ

วิทยาลัยมีภูมิ
ทัศน์และ
บรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้

ความพร้อมของสื่อ
และอุปกรณ์ที่
ทันสมัยพร้อมใช้งาน
และอานวยความ
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอน

มีสื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสิ่ง
อานวยความ
สะดวก
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เครื่องเสียง
-กิจกรรมจัดทาห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ครบ
รูปแบบ
14.ส่งเสริม -จัดทาวารสาร จุล
การมีส่วน สาร
ร่วมกับ
-กิจกรรมร่วมงาน
ผู้ปกครอง ทั้งภายในและ
ศิษย์เก่า
ภายนอก
ชุมชนและ -งานประชาสัมพันธ์
องค์กรต่างๆ โรงเรียน
ให้เข้ามามี -งานสัมพันธ์ชุมชน
ส่วนร่วมใน -กิจกรรมทาง
การพัฒนา ศาสนา
การศึกษา -กิจกรรมพบปะ
ผู้ปกครอง
-กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสีภายใน

1.กิจกรรม/โครงการ เกิดการพัฒนา
ที่ส่งเสริมและ
สถานศึกษาโดยผู้
ประสาน
มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า/
ชุมชน และองค์กรอื่น
2.เป็นแหล่ง
วิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน
3.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า/
ชุมชนและองค์กรอื่น

ตัวอย่างความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน
คุณภาพภายใน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

99
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
คาชี้แจงเนื่องจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สายดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และ วิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมา ณโอ
กาสนี้ด้วย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา...........................................................................................
สถานที่ตั้ง.............................................................................................................................................................
ลักษณะของสถานประกอบการ  ราชการ/รัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว อื่น ๆ ...........
ผู้ให้ข้อมูล............................................ตาแหน่ง................................เบอ ร์โทรศัพท์..........................
ชื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน นาย/น.ส...................................สกุล......................................
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๕) (๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณ
๑.๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ
ของหน่วยงาน
๑.๓ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
ให้เกียรติผู้อื่น
๑.๔ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
๑.๕ มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
๑.๖ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข
การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็น
ทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการ
คานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
งาน
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๓.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน

ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรและ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
๑.ปัญหาในการปฏิบัติงาน.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๒.ความรู้ความสามารถทักษะที่ต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
ค าชี้ แ จง เนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารท่ า นซึ่ ง เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส าย
ทางวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
มา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับบริการ ชื่อ..........................................................สกุล..........................................................................
ชื่อผู้ให้บริการ ชื่อ......................................................สกุล...........................................................................ชื่อ
สถานทีร่ ับบริการ..................................................ที่อยู่.............................................................................

ตอนที่ ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก
ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณ
๑.๒ ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน
๑.๓ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมา
คารวะ ให้เกียรติผู้รับบริการ
๑.๔ ทางานเสร็จตรงต่อเวลา
๑.๕ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

103
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก
ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข
การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการและ
บุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางาน
เป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการ
คานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
๓ .ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน

ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร
และคุณภาพผู้สาเร็จ การศึกษาของวิทยาลัย
๑.ปัญหาในการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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๒.ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .
๓.ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

105
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๙
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้า
ทางาน/ศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
คาชี้แจงเนื่องจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สายดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และ วิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งมา ณ
โอกาสนี้ด้วย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา.................................................................. .......................
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. .....................
ลักษณะของสถานประกอบการ  ราชการ/รัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว อื่น ๆ ........
ผู้ให้ข้อมูล............................................ตาแหน่ง................................เบอร์โทรศัพท์..............................................
ชื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน นาย/น.ส...................................สกุล..........................................................
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ตอนที่ ๒ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุง
(๕)
(๔)
(๓)
ปรับปรุง
เร่งด่วน
(๒)
(๑)
๑.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
๑.๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของ
หน่วยงาน
๑.๓ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ให้
เกียรติผู้อื่น
๑.๔ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
๑.๕ มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
๑.๖ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข
การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์
ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการคานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
๓.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์
ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

107
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
๑.ปัญหาในการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒.ความรู้ความสามารถทักษะที่ต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
ค าชี้ แ จง เนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารท่ า นซึ่ ง เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส าย
ทางวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
มา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับบริการ ชื่อ ........................................................สกุล................................................................
ชื่อผู้ให้บริการ ชื่อ.....................................................................สกุล................................................................
ชื่อสถานที่รับบริการ......................................................ที่อยู่...............................................................................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
รายการ

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ความพึงพอใจ
พอใช้ ต้องปรับปรุง
(๓)
(๒)

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
(๑)
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
๑.๒ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน
๑.๓ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ
ผู้รับบริการ
๑.๔ ทางานเสร็จตรงต่อเวลา
๑.๕ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
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รายการ

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ความพึงพอใจ
พอใช้ ต้องปรับปรุง
(๓)
(๒)

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
(๑)
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข
การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์
ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการและบุคคล
ทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการคานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
๓.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์
ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
๑.ปัญหาในการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๒.ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

110
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครู

แบบประเมินระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชื่อผู้ประเมิน..................................................................................................................................... ชื่อรายวิชา
ที่สอน..............................................................ระดับชั้นที่สอน........................................
************************************************************************************
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย /ตามหัวข้อประเด็นที่ให้พิจารณา ข้อละ1 เครื่องหมาย
๕
๔
๓
๒
๑
ที่
ประเด็นพิจารณา
ดีมาก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน
๑ แผนจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒ แผนจัดการเรียนรู้มีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย
๓ แผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๔ แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕ แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๖ แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการการเรียนรู้ให้
สอดคล้องประชาคมอาเซียน
รวม
ข้อแสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

111
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล

บันทึกการนิเทศครูผู้สอน
ชื่อผู้รับการนิเทศ…….............………….…………
ชื่อผู้นิเทศ…………………….……………..................
วิชา / รหัสวิชา ………....................................................……........................ ระดับชั้น..............................
การปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการนิเทศ
ปรับ หมายเหตุ
มี ไม่มี ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรุง
๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้
๒. ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
๓. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
๕. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
๖. มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละ
บทเรียนกับหลักสูตรและประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียน
๗. การกากับติดตามนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่
เข้าใจในบทเรียนของรายวิชาที่สอน
ดาเนินการช่วยเหลือ/ แก้ไข
๘. การบันทึกหลังสอนและการนาผลการ
บันทึกหลังสอนมาแก้ไข / พัฒนา
๙. มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
๑๐. การบูรณาการโดยใช้หลักเเศรษฐกิจ
พอเพียง
** ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ**
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………...........................................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้นิเทศ
ลงชื่อ ............................................. ผู้รับการนิเทศ
(..................................................)
(..............................................)
……../………./………
……../………./……….
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชื่อผู้ประเมิน............................................. ชื่อรายวิชาที่สอน...............................ระดับชั้นทีส่ อน....................
***********************************************************************
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย /ตามหัวข้อประเด็นที่ให้พิจารณา ข้อละ ๑ เครื่องหมาย
๕
๔
๓
๒
๑
ที่
ประเด็นพิจารณา
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน
๑ มีหลักเกณฑ์และวิธีวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนมี
การจัดการเรียนการสอน
๒ มีการดาเนินการัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้
๓ ครูทุกคนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๔ มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
๕ นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖ นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน
รวม
ข้อแสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

113
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
***********************************************************
คาชี้แจง
๑.แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบตราสารจัดตั้ง
สถานศึกษา
๒.แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับของการ
ปฏิบัติให้เลือก ๕ ระดับ คือ
๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
สาขาวิชา
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสารวจทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
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๑. หลักนิติธรรม
๑.๑ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
๑.๒ มีการใช้อานาจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๑.๓ มีการกาหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดาเนินงานของ
หน่วยงานสามารถกระทาได้
๑.๔ มีการแจ้งขั้นตอนการทางานให้ผู้อื่นได้รับทราบ
๑.๕ มีการออกคาสั่งที่ยึดหลักความเสมอภาค
๑.๖ มีการออกกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
อานาจตามกฎหมาย
๒. หลักคุณธรรม
๒.๑ ยึดหลักความเป็นธรรมความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๒ ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีผลประโยชน์ด้าน
การเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
๒.๓ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ
๒.๔ มีคุณธรรมในการบริหารจัดการเช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการมอบหมายงานฯลฯ
๒.๕ ทางานด้วยความเสียสละและอุทิศตนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
๓. หลักความโปร่งใส
๓.๑ มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มแข็ง
๓.๒ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่โปร่งใส
๓.๓ มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆที่เข้ามาปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูง
๓.๔ มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆที่เข้ามาปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูง
๓.๕ มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพสูง
๓.๖ มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ซื่อสัตย์
๓.๗ มีระบบการตรวจสอบการทางานในหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
๓.๘ มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุและพฤติการณ์ของ
การกระทาผิด

๕

ระดับการปฏิบัติงาน
๔
๓
๒

๑
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๓.๙ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิดเผย
ให้แก่บุคลากร
๔. หลักการมีส่วนร่วม
๔.๑ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการ
ทางานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
๔.๒ ประสานสัมพันธ์ทางานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายในการ
ทางาน
๔.๓ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับ
วางแผน
๔.๔ ปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมรับรู้การปฏิบัติงาน
๔.๕ มีการให้เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
๕. หลักสานึกรับผิดชอบ
๕.๑ ผู้บริหารได้สื่อสารและทาความเข้าใจในเรื่องของแผนรวม
ขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ
๕.๒ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน
๕.๓ ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานบุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด
และมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
๕.๔ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการวางแผน
สารองในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้ง
๕.๕ มีมาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง
๖. หลักความคุ้มค่า
๖.๑ ผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของ
งานที่ทา
๖.๒ อัตรากาลังของบุคลากรมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
๖.๓ มีการจัดทารายงานการเงินสม่าเสมอทุกปีและมีขั้นตอน
การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ
๖.๔ มีการวางแผนการกาหนดอัตรากาลังภายในหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจน
๖.๕ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความชานาญในงาน
ที่รับผิดชอบ
๖.๖ มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน

๕

ระดับการปฏิบัติงาน
๔
๓
๒

๑
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ความรู้
๖.๗ มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเพื่อ
ลดต้นทุน

๕

ระดับการปฏิบัติงาน
๔
๓
๒

๑
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
***********************************************************
คาชี้แจง
๑.แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคลากรในสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๒.แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับของการ
ปฏิบัติให้เลือก ๕ ระดับ คือ
๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
สาขาวิชา
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสารวจทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
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๑. การออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
สถานศึกษา
๒. การให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. การให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาด้านบุคลากรแผนงานงบประมาณวิชาการ
กิจกรรมนักเรียนอาคารสถานที่และความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
๔. การกากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๕. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
๖. การให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่สถานศึกษามีอยู่ขณะนั้น
๗. การให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของสถานศึกษา
๘. การให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีงบการเงิน
ประจาปีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
๙. การพิจารณาคาร้องทุกข์ของครูผู้ปกครองและ
นักเรียน
๑๐. การดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร(ระบุเพิ่มเติม)

๕

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒

๑
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖
***********************************************************
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริการสถานศึกษาต่อการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
ชื่อ- สกุล ..................................................................ตาแหน่ง..................................................................
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึก ษาสภาพการบริห ารจั ด การงานในสถานศึก ษาวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาแม่สาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบตราสารจัดตั้งสถานศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
๒. แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับของการปฏิบัติ
ให้เลือก ๕ ระดับ คือ
๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับของการปฏิบัติ
ข้อที่
อานาจหน้าที่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(๕)

๑

วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นาของผู้บริหาร
๑.๑ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
๑.๒ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่
๑.๓ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้วยความ
ศรัทธาอย่างจริงใจ

(๔)

(๓)

(๒)

(๑)
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ข้อที่

๒

อานาจหน้าที่
๑.๔นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ
อย่างเต็มที่
๑.๕ มีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบ
๑.๖ ทาให้ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ
ผู้บริหาร
๑.๗ ทุ่มเทสนใจอย่างเต็มที่ในการเผชิญ/
จัดการกับความผิดพลาดข้อร้องเรียน และ
ความล้มเหลว
๑.๘ ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีทางที่ทาให้ท่าน
เลื่อมใส
๑.๙ แสดงความมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะ
บรรลุผล
ความสามารถด้านวิชาการและบริหาร
สถานศึกษา
๒.๑ มีการกระจายอานาจในการบริหาร
๒.๒ มีการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
กาหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
๒.๓ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
๒.๔ มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาพึ่งตนเองที่
เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเองมี
อานาจหน้าที่รับผิ ดชอบการดาเนินงานตาม
ความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา

ระดับของการปฏิบัติ
มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)
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ระดับของการปฏิบัติ
ข้อที่

๓

อานาจหน้าที่
๒.๕ มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้ง
การแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่
๒.๖ มีความสามารถในการปรับใช้การบริหาร
ตามสถานการณ์ที่นาไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย
๒.๗ มีการส่งเสริมพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนา
องค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรการ
เรียนรู้
๒.๘ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดย
สถานศึกษากาหนดนโยบายและควบคุม
มาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านบริหารจัดการของสถานศึกษา
๓.๑ ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒ ส่งเสริมและและมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ตามนโยบาย และ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
๓.๓ ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ข้อที่

อานาจหน้าที่

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อย
ที่สุด
(๑)

๓.๔ จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรของ
กรมอาชีวศึกษา
๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับงานวิชาการ
ตามระเบี ย บและข้ อบั งคั บ ของทางราชการ
รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของสถานศึกษา และหน้าที่อื่นตามที่
ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานศึ ก ษา
เอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
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มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดหาการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา จะได้นาผลในการประเมินปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนให้ครู บุคลากรและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์
สูงสุด
คาชี้แจง
สถานภาพ
สาขาวิชา

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องประเมินที่ต้องการ และตรงกับความเป็นจริง
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรียน
( ) การบัญชี
( ) การขาย
( ) การท่องเที่ยว
( ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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รายการ

ตรง

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก

ดี

ปานกลาง พอใช้

ต้องปรับปรุง

ความเหมาะสมในการจัดหาการใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑. จานวนวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ที่มี อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดี
๒. จานวนวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ มีความพอเพียง
๓. จานวนวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ มีความ
ทันสมัย
๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้วัสดุ -อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
๕.มีวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์การปฏิบัติงานตามจริง
สาขาวิ
๖. ครูใชห้าคาแนะนาในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ประกอบการสอนชัดเจน
๗. วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
๘. มีการบารุงรักษา ดูแลวัสดุ -อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
การสอนให้ใช้งานได้ดี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับการจัดหาการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อโครงการ................................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนชั้น ปวช..........
ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ปฏิบัติโครงการ .............................................................................................
ระหว่างวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่...... เดือน .................... พ.ศ. ...........
คาอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินผล
๑..แบบประเมินผล ๑ ฉบับ ใช้ประเมินผลนักเรียนทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติงาน ในการฝึกประสบการณ์ตาม
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
๒.เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
ความหมาย
๕
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีมาก
๔
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี
๓
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ พอใช้
๒
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง
๑
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน
คาชี้แจง
๑. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมินของแต่ละรายการที่ตรงกับความเห็นของท่าน
๒. ประเมินครบทุกรายการแล้ว โปรดสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑.มีการปรึกษาหารือร่วมกับครูพี่เลี้ยงในการจัดทาแผนการสอนหรือการทากิจกรรม
ในแต่ละครั้ง
๒.มีการแก้ไขปรับปรุงแผนการสอน หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม
หรือตามคาแนะนาของครูพี่เลี้ยง
๓.เนื้อหา รูปแบบ ในการทากิจกรรมมีความถูกต้องเหมาะสม
๔.มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับประกอบการจัดการเรียนรู้
๕.มีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการซักถามให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน
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รายการประเมิน

๕

ผลการประเมิน
๔ ๓ ๒

๖.มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
๗.กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๘.มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙.สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นได้ทั้งผู้สอน
ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้กากับดูแลและผู้รับฟัง
๑๐.มีการใช้ภาษากาย ภาษาพูดและสื่อประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม
๑๑.จัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมที่จัด
๑๒.ผู้เรียนกล้าซักถาม ตอบปัญหา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน
๑๓.มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๑๔นักเรียนที่จัดทาโครงการนี้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๑๕.ปฏิบัติงานร่วมกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี
๑๖.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
๑๗.จัดหรือปรับปรุงชั้นเรียนหรือสถานที่ดาเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
๑๘.มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
๑๙.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และกริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ
๒๐.เอาใจใส่และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย หรือดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒๑.ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
๒๒.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนรุ่นน้อง หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

คูณ
คูณ
คูณ
คูณ
คูณ

จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
รวม เท่ากับ ........................... คะแนน
(นาคะแนนรวม คูณ ๑๐๐ แล้วหารด้วย ๑๑๐) ได้เท่ากับ .......................... คะแนน

๑
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน
(...........................................................)
ตาแหน่ง ....................................................
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ..............

128
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และท านะบ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
“ถวายเทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖”
คาชี้แจง
ผู้ประเมิน: ที่

๑. เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
๒. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความพึงพอใจของท่าน
 ครู
 นักเรียน
ระดับความพึงพอใจ
๕
๔
๓
๒
รายการประเมิน
(มาก (มาก) (ปาน (น้อย)
ที่สุด)
กลาง)

ด้านการทางาน
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๒. สถานที่จัดกิจกรรม
๓. ระบบแสง สี เสียง
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ด้านผู้เรียน
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี
๖. นักเรียนได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดกล่อม
จิตใจให้สงบ มีสติ
๗. นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น
และของชาติ
๘. นักเรียนได้มีส่วนรวมกับชุมชน
๙. ภาครวมความสาเร็จของกิจกรรม

๑
(น้อย
ที่สุด)
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มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
“การรีไซเคิลขยะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕”
คาชี้แจง
๑. เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
๒. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความพึงพอใจของท่าน
ผู้ประเมิน:  ครู
 นักเรียน
ที่

รายการประเมิน

ด้านการทางาน
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๒. สถานที่จัดกิจกรรม
๓. ระบบแสง สี เสียง
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ด้านผู้เรียน
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี
๖. สามารถปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสานึกในการร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๗. เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง
๘. นักเรียนมีให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๙ นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม
๑๐ นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะได้
๑๑ ภาครวมความสาเร็จของกิจกรรม

๕
(มาก
ที่สุด)

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒
(มาก) (ปาน (น้อย)
กลาง)

๑
(น้อย
ที่สุด)
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มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการจัด
“กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้ายยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
คาชี้แจง

๑. เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
๒. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความพึงพอใจของท่าน
ผู้ประเมิน:  ครู
 นักเรียน
ระดับความพึงพอใจ
๕
๓
๔
๒
๑
ที่
รายการประเมิน
(มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย
ที่สุด)
กลาง)
ที่สดุ )
๑. การวางแผนและการเตรียมจัดงาน
๒. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๓. กิจกรรมต่างๆในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้ายยาเสพติด
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๕. สถานที่จัดกิจกรรม
๖. ระบบเสียง สี เสียง
๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๘. ความร่วมมือของนักเรียน
๙. ความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๙.๑ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
๙.๒ กิจกรรมระลึกพระคุณพ่อ
๑๐. ภาครวมความสาเร็จของกิจกรรม
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คณะผู้จัดทา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คณะทางาน
นางจันทร์จิรา
นายสิริศักดิ์
นายประเสริฐ
นายสถิต
นางสาวพรรณี
นายสรศักดิ์
นางสาวณิรภา
นางสาวอนิศรา
นางสาวศรีสุดา
นายวินัย
นางสาวปวริศา
นายสุริยนต์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ์
นายธีรพัฒน์
นางสาวรสริน
นายอานาจ
นางสาวปาริชาติ
นางอรัญญา
นางเนตนภา
นางวันทนา

ทาลัดชัย
สุธรรมน้อย
ก้างออนตา
สมกาศ
พงค์ดา
รุ้งดี
วงค์คามูล
จันทะกูล
อินทจักร
สกุลพิศุทธิ์
วงค์เป็ง
ศรีชมภู
ทาคามา
จันทร์วงค์
กุสาปัน
สุยะเสาร์
ก้อใจ
แก้วศักดิ์
สุริยสาร
ก๋าใจ
ดวงแก้ว

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
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รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๓ แขวง/ตาบลโป่งงาม เขต/อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๑ ๓ ๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒
www.mvs.ac.th
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คานา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ
ในด้านคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และถื อ ว่ า การประกั น คุ ณภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรับรองคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายจึงได้จัดทารายงานประจาปีฉบับนี้
โดยคณะทางานที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อประมวลงานการดาเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่าน
มา(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยต่อไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู อาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมกันทางาน
ตามหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนาไปสู่ในการพัฒนานักเรียน ของ
วิทยาลัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
๓. ประวัติสถานศึกษา
๔. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
๕. ข้อมูลด้านการบริหาร
๖. จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ
๗. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางานและชั้นปี
๘. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๙. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ การดาเนินงานของสถานศึกษา
๑. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
๓. รายงานด้านงบประมาณ
๔. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ ๓ การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๑๒
๑๓
๑๔
๑๔
๑๙
๒๗
๔๑
๔๗
๖๗
๖๘
๗๒
๗๘
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ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
๘๔
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๘๖
๓. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๘๘
ภาคผนวก
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติที่ให้ความเห็นชอบ
๙๐
หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. แผนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
๙๒
๓. ตัวอย่างความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ๙๙
กับการประเมินคุณภาพภายใน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. รายชื่อคณะผู้จัดทา
๑๓๔

