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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน  
ประเภทอาชีวศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 
 

ตอนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย  [รหัสสถานศึกษา ๕๗๑๐๐๐๕๐] 
ที่ตั้ง  เลขที่  ๑๘๘ หมู  ๓  
ตําบล  โปงงาม อําเภอ  แมสาย      จังหวัด  เชียงราย 
รหัสไปรษณีย      ๕ ๗ ๑ ๓ ๐ 
โทรศัพท      ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒         โทรสาร    ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒   
Website : mvs.ac.th 
E-mail : MVC maesai๒๐๑๓@gmail.com 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

๒.  ขอมูลดานเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
  ๒.๑  สภาพของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู  อยูในเขตการดูแลขององคการบริหาร

สวนตําบลโปงงาม  ประชาชนใกลเคียงเปนชุมชนที่หลากหลาย อาทิ จีน ไทย ไทยใหญ 
และชนเผาในบริเวณชุมชนมีโรงเรียนใกลเคียง ๕ โรงเรียน และมีโรงเรียนสอนภาษาจีน
ตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม และ
คาขาย มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเปนเอกลักษณของตนเอง 

 ๒.๒  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน คอนขางมีฐานะดี  มีอาชีพท่ีมั่นคง รายไดคอนขาง
ดี ถาเปนคนไทย ก็มีบาน มีที่ดินเปนของตัวเอง สวนคนจีนก็จะมีอาชีพคาขาย เปนเจาของ
กิจการ 

 ๒.๓  ขอมูลของผูปกครอง สวนใหญผูปกครองมีการศึกษาตามระดับภาคบังคับ 
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พอคา นักธุรกิจ และเกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอปคนละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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๓.  ประวตัิสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ตั้งอยูเลขที่ ๑๘๘ หมูที่ ๓ บานถ้ําปลา ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย 

 เนื่องจาก นายเจริญ ปรีดีพจน ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบานถ้ํา ได
เล็งเห็นวาการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการครองชีพและอนาคตของชาวจีนอพยพใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย สวนใหญลูกหลานชาวจีนเหลานี้มีฐานะคอนขางยากจน 
ดอยโอกาสที่จะไดเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาชั้นกลางและชั้นสูง หลังจากที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ ก็ตองเขาสูสังคมหางานทําเพื่อนําคาแรงมาชวยเหลือครอบครัว ซึ่ง
ความรูที่ไดเรียนมาก็ไมสามารถทําใหชีวิตกาวหนาในกิจการงานได และหารายไดไม
เพียงพอตอการยังชีพในโลกที่พัฒนาอยางรวดเร็ว จึงไดรวมมือ กับคณะกรรมการหมูบาน
และผูใหญในพื้นที่ ตลอดจนครูใหญและครูผูสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
เขตจังหวัดเชียงราย แตงตั้งคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ เพื่อกอตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา
แมสายขึ้นพรอมกับกอตั้งโรงเรียนนอกระบบคือโรงเรียนสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาแมสาย 
เปดสอนภาษาจีนขั้นความรูชั้นสูง (เทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย) หลักสูตร ๓ ป โดยใช
หลักสูตรของไตหวัน และมีครูอาสาสมัครจากไตหวันมาทําการจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เปดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบมัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทา ที่มีความสนใจที่จะเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ซึ่งหลักสูตรการ
เรียนการสอนใชหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนการใช
ภาษาจีนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนและของภูมิภาคนี ้ซึ่ง
ภาษาจีนจะเปนภาษาทางธุรกิจที่สําคัญภาษาที่ ๓ รองจากภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจํา
ชาติ และภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริมใหมีการศึกษาตอไป
ในระดับสูงขึ้นตอไป 

 

ลําดับการพัฒนาสถานศึกษา 
วันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙    วนักอตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแมสาย 
วันท่ี   ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒    จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ "มูลนิธิบานถ้ํา" 
วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดรับใบอนุญาตเปดเปนโรงเรียน

อาชีวศึกษาแมสาย 



3 
 

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕     เปดทําการสอนเปนปการศึกษาแรกโดยมี
นางกัลยา สายชลไพศาล ผูแทนมูลนิธิฯ 
เปนผูรับใบอนุญาต มีนายสุรชัย นําพา เปน
ผูจัดการและผูอํานวยการ  

วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔    โรงเรียนอาชีวศึกษาแมสาย ไดรับการยก
วิทยฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

ปจจุบัน นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ ผูแทนมูลนิธิฯ
เปนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ และแตงตั้งให 
นางจันทรจิรา ทาลัดชัย เปนผูอํานวยการ   
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๔.  โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา  
 

                    แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน 
 

                  คณะกรรมการบริหาร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับใบอนุญาต

ผูจัดการ ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบุคลากร

งานธุรการ

งานแผนงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ

งานอาคารสถานท่ี/
สิ่งแวดลอม

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบริหารงานวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาการเรียนรู

สื่อ/นวัตกรรม/

เทคโนโลยี

การนิเทศการศึกษา

การวัด/ประเมินผล

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายกิจการนักเรียน

งานบริหารกิจการ

นักเรียน

งานรับนักเรียน

งานแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร

งานสัมพันธชุมชน

งานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายแผนและ
งบประมาณ

งานแผนและนโยบาย

งานพัฒนา

ระบบการวิจัย

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา

งานงบประมาณ
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๕. ขอมลูดานการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากําหนด 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงใน

คณะกรรมการ 
ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง (ป) 
๑ นางสาวศุภณิดา   แสงวรรณ ประธานกรรมการบริหาร ๒ 
๒ นายสุรพล          แสงวรรณ กรรมการ ๒ 
๓ นายพฤทธิ์          ดํารงศักดิ์ กรรมการ ๒ 
๔ นายวีระ            แซเหล้ียว กรรมการ ๒ 
๕ นางสุนีย            คิมหันตวัฒนาพร กรรมการ ๒ 
๖ นางจิดาภา         ราวิชัย กรรมการ ๒ 
๗ นางสาวศรีสุดา    อินทจักร กรรมการ ๒ 
๘ นางจันทรจิรา      ทาลัดชัย กรรมการ/เลขานุการ ๒ 

 
ผูรับใบอนุญาต  นางสาวศุภณิดา  แสงวรรณ 
โทรศัพท   ๐๘๕-๐๗๐๑๖๘๗  E-mail : chumeius@yahoo.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 
 
ผูจัดการ  นางสาวศุภณิดา  แสงวรรณ 
โทรศัพท    ๐๘๕-๐๗๐๑๖๘๗  E-mail : chumeius@yahoo.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 
 
ผูอํานวยการ  นางจันทรจิรา  ทาลัดชัย 
โทรศัพท  ๐๘-๙๘๕๒-๑๗๕๒       E-mail : janjira.mvc๑๙๖๕@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
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๖.  จํานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอืน่ๆ 

      (ปทีจ่ัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที ่25 พฤษภาคม ๒๕๕8) 

ประเภท 
บุคลากร 

 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ประจํา 

ครู
พิเศษ 

มี ไมมี 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ผูรับใบอนุญาต ๑ - - 1 - - 1 - - 

ผูจัดการ - - - - - - - - - 

ผูอํานวยการ ๑ - - ๑ - - ๑ - - 
คร ู ๒4 ๒4 - ๑4 10 - 1 23 - 

บุคลากร 
ทางการศึกษา 

๑ - - - - - - - 1 

บุคลากร
สนับสนุน 

2 - - - - - - - 2 

รวม ๒9 ๒4 - ๑6 10 - 3 23 3 

ครู หมายถึง ผูท่ีไดรับการบรรจุใหเปนครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง ครูท่ีมสีัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ งานแนะแนว งานเทคโนโลยี
การศึกษา งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 
 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ประจํา 

ครู
พิเศษ 

มี ไมมี 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 

ต่ํากวา
ปริญญา

ตรี 
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม 

สาขาวิชา
พณิชยการ 

8 8 - 6 2 - - 2 - 

สาขางาน 
การบัญชี 

4 4 - 2 2 - - 2 - 

สาขางาน 
การตลาด 

4 4 - 2 2 - - 2 - 

สาขางาน
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

4 4 - 2 2 - - 4 - 

สาขางาน
อุตสาหกรรม 

ทองเที่ยว 

4 4 - - 4 - - 4 - 

หมายเหตุ : ใหสถานศึกษารายงานใหครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
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๗.  จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
และชั้นป (ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน ๒๕๕8) 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 

ชั้นป 
รวม 

๑ ๒ ๓ 

ปกติ 
ทวิ
ภาค ี

ปกต ิ
ทวิ
ภาค ี

ปกติ 
ทวิ
ภาค ี

ปกติ 
ทวิ
ภาค ี

ผูเรียนรวมทั้งสถานศึกษา 
ปวช. 168 - 141 - 139 - 448 - 
ปวส. - - - - - - - - 
ปวช. แยกตามประเภทวิชา       
- ประเภทวิชาอตุสาหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๑31 - 111 - 105 - ๓47 - 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 37 - 30 - 34 - 101 - 
รวม 168 - 141 - 139 - 448 - 
ปวส.แยกตามประเภทวิชา - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- - - - - - - - 
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๘.  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

รางวัลและผลงานของผูบริหาร 
ผูบริหารดีเดน  

ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

นางสาวศุภณิดา  แสงวรรณ  ผูรับใบอนุญาต 

 

รางวัลและผลงานของผูบริหาร 
ผูบริหารดีเดน  

ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

นางจันทรจิรา  ทาลัดชัย  ผูอํานวยการวิทยาลัย 

 

รางวัลและผลงานของครู 
ครฝูายวิชาการดีเดน  

ระดับอาชีวศึกษา  จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

นายสรศักดิ์  รุงดี  
 

รางวัลและผลงานของครู 
ครูดีเดน  

ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 

นางกนกวรรณ  มณีเขียว 

นางสาวอนิศรา  จันทะกูล 
นายสุริยนต  ศรีชมภู 
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การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน  

กลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
 

๑. การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว (ปวช.)  
 ๑. น.ส. อมรรัตน    แกวยะเอ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๒. น.ส. สุภาพร         สุยะใหญ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๓. นาย พีรพงษ ฉองจา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
๒. การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (ปวช.) 
 ๑. นาย พงศกร         นวลศร ี ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๒. นาย ประภาส       แสนเหลี่ยว ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
๓. โปรแกรมนําเสนอ (Microsoft Powerpoint) 2010 version.En (ปวช.) 
 ๑. นาย ประวุธ  แซฝู  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๒. นาย ฤทธิ์ไกร       ขันทฤทธ์ิ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
๔. พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ปวช.) 
 ๑. นาย สรวิศ  แซหลี ่  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๒. น.ส. วิกานดา วรรณสุข ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
๕. การบัญชีเบื้องตน 2 (ปวช.) 
 ๑. น.ส. จิตตา           อะซองกู ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๒. น.ส. นภาพร       คําวัง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๓. น.ส. วนิสา  ขัตติยะ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
๖. การแขงขันเทคนิคเสนอขาย (ปวช.)   
 ๑. นาย สอง          สองแกว ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๒. น.ส. ดาว        สุรินทร  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๓. น.ส. น้ําฝน        มานีฉาย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
๗. การผสมเครื่องดื่ม (ปวช.) 
 ๑. นาย ชยากร         แซจาง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
๘. อานบทความภาษาตางประเทศ (ปวช.) 
 ๑. น.ส. จะเกอะ มาเยอะ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 ๒. น.ส. พา  นาบุญ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
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๙. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)  
 ๑. น.ส. พรหทัย      วูยือ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๒. นาย ชนิตพล หวังศิริทรัพย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๓. น.ส. นงคราญ        แสงคํา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๔. น.ส. เรณุกา          ลอยแสง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๕. นาย สรศักดิ์         ไสไอ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๖. น.ส. นายะ      ลามา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๗. น.ส. จินตพร แซจาง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
๑๐. การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง (ไมระบุ) 
 ๑. น.ส. ปาริชาติ      กันกอบ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
๑๑. การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย (ไมระบุ) 
 ๑. นาย ดุสิต แซเฮย   ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
๑๒. ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (ปวช.) 
 ๑. ตูยาแฟนตาซีจากกลองคอมพิวเตอรเกา (นายอนุชา สุขกะสิงห)   
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 ๒. Analog Watch นาฬิกาจากเมนบอรด (นายอชิตพล ตะตองใจ)   
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๓. กรงหนูแฮมเตอรจากเคสคอมพิวเตอร (นายทวี ภัทรเสถียรชัย)     
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 ๔. Printer Cosmetic กระเปาเคร่ืองสําอางจากปริ้นเตอร (นางสาวตาย แสงมณ)ี 
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
๑๓. ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป (ปวช.) 
 ๑. เนคไทชนเผา (น.ส. สกาวรัตน  เลสง)  
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  
 ๒. พิมเสนน้ําสูตรสมุนไพรนา (นายสุรเกียรติ  จีเปอะ)   
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  
 ๓. ลิปสติกสูตรน้ําผึ้ง (น.ส. พัฒนาพร  นามย่ี)   
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๔. เทียนหอมเพื่อสุขภาพ (นายธรรมรงค อายคําลอย)  
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 ๕. สครับขัดผิวดวยทานาคา (น.ส. เกตนสิร ิ นามคํา)   
  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
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๑๔. ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร (ปวช.) 
 ๑. สาคูแฟนตาซี  (น.ส. วิจิตรา บัวคล่ี)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 ๒. ลูกชิ้นหมูไขนกกระทา (น.ส. กิ๊บ มาเยอะ) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๓. น้ําพริกสามสหาย (น.ส. พรผกา ตาธิกา) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๔. ลูกอม Sweet Candy (น.ส. อรทัย ปนนา) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 ๕. กลวยมึนตึบ  (นาย ธนาทร คําบุญทา)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 
๑๕. ประเภทวิชา กีฬาบาสเกตบอลทีมชาย      ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 
๙.  เปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
     สรุปเปาหมายความสําเร็จ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบดังนี้ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑที่นาพอใจ 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
๓. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑมาตรฐาน ปลอดสิ่งเสพติดใหโทษ และ

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
๔. ครูผูสอนมีความรู มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 
๕. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
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ตอนท่ี  ๒ 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

๑.  ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
๑.๑  วิสัยทัศน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภูมิทัศนและ

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู นักเรียน ครู และบุคลากรมีการพัฒนาครบทุกมิติ นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และทักษะทางดานภาษาจีน เปนผูมีความสามารถทาง
วิชาการ และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
๑.๒  พันธกิจ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย จัดการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก
ผูเรียนทั้งในดานวิชาการและดานพฤติกรรม ใหเปนคนเกง คนดี ตามแนวพระราชประสงค
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา “ความรู คูคุณธรรม”  
 

๑.๓  ปรัชญา   
  “คุณธรรม นําวิชาการ” 
 
๑.๔  เอกลักษณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เปดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) โดยนโยบายของคณะกรรมการผูกอตั้ง คือ ตองการใหลูกหลานของชาวจีนไดมี
โอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถนําวิชาความรูไปประกอบอาชีพได 
เอกลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย คือ “มีทักษะทางดานภาษาจีน” 

  
๑.๕  อัตลักษณ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเปดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) โดยเนนภาษาจีน และมุงใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม เพื่อใหนักเรียนที่จบ
ออกไปแลวมีทางเลือกที่ดี เหมาะสมในการมีงานทํา ดังนั้นอัตลักษณของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแมสาย คือ “ภาษาจีนโดดเดน มุงเนนคุณธรรม” 

 
      

 



14 
 

๑.๖   คําขวัญ “วิชาชีพกาวหนา ภาษาจีนกาวไกล มั่นในคุณธรรม” 
 

๒. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร ปรัชญา 
วิสัยทัศนตามตัวอยางในภาคผนวก 
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3. รายงานดานงบประมาณ 
 

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕8 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

งบประมาณรับ-จาย ณ ระหวางวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
รายรับ รายจาย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 
-คาธรรมเนียม
การศึกษา 

๑,๓๕๒,๙๘๘.๐๐ -เงินเดือนครู ๒,๖๙๗,๗๒๑.๔๗  

-คาธรรมเนียมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๔,๙๒๐.๐๐ -เงินเดือนบุคลากร ๑,๒๘๐,๑๒๗.๐๐  

-เงินอุดหนุนเปน
คาใชจายรายหัว
นักเรียน 

๕,๒๗๘,๓๑๓.๘๖ -คาตอบแทนครูและ
บุคลากร 

๓๔,๔๐๐.๐๐  

-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 
๑๕ ป 

๑,๓๕๒,๖๓๒.๐๐ -งบปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

๖๓๔,๑๕๔.๐๐  

-เงินบริจาค ๓๕๗,๙๙๕.๐๐ ง บ จั ด ห า / พั ฒ น า  
วัสดุฝกอาชีพ 
-สําหรับสื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
-สําหรับการบริการ
วิชาชีพและวิชาชีพ 
-สําหรับการบริหาร
จัดการทั่วไป 
-วัสดุกีฬา 

 
 

๔,๐๔๐.๐๐ 
 

๒๒๔,๖๖๕.๐๐ 
 

๔,๒๐๐.๐๐ 
๒๖๙,๑๙๙.๐๐ 

 

-เงินอุดหนุนอื่น  -งบในการส ง เสริม
สนับสนุนใหครูและ
ผู เ รี ย น จั ด ทํ า แ ล ะ
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
ประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม 
สิ่ ง ป ระดิ ษฐ   ง าน
ส ร า ง ส ร ร ค  ห รื อ
งานวิจัย 

-  
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รายรับ รายจาย หมายเหตุ 
รายการ บาท รายการ บาท 

-คาชุดนักเรียน ๘๘,๖๔๙.๐๐ -งบพัฒนาบุคลากร ๒๔,๐๘๕.๐๐  
-คาชุดพละ ๔,๔๐๐.๐๐ คาสาธารณูปโภค 

-คาไฟฟา 
-คาน้ําประปา, คาน้ํา
ดื่ม 
-คาสงไปรษณีย, พัสดุ 

 
๑๙๑,๗๐๒.๐๐ 

๔๗,๗๓๕.๐๐ 
๑,๑๗๕.๐๐ 

 

-คาสมุดหนังสือ ๖๒,๖๗๙.๒๕ -คาใชจายเบ็ดเตล็ด ๙๘๗.๐๐  
-คาอุปกรณทาง
การศึกษา 

- - เงินสมทบกองทุน
สงเคราะหสวนของ
คร ู

 
๑๑๓,๘๓๐.๓๓ 

 

-คาอุปกรณการเรียน ๑๓,๙๘๕.๐๐ - เงินสมทบกองทุน
สงเคราะหสวนของ
โรงเรียน 

 
๑๑๓,๘๓๐.๓๓ 

 

 

- ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ลงทะเบียนรีเกรด,แก 
๐ 

๘๕,๓๕๐.๐๐ -คาจางชั่วคราว ๒๒,๑๗๐.๐๐  

-คาธรรมเนียมออก
ใ บ รั บ ร อ ง ส ภ า พ
นักเรียน 

๑๙๐๔.๐๐ - ค า พ า ห น ะ แ ล ะ
คาใชจายเดินทาง 

๑๑๐,๐๓๙.๕๐  

- ค า ถ า ย เ อ ก ส า ร
ทางการศึกษา 

๔,๗๗๑.๐๐ -คารับรอง 
-คากิจกรรม (๑๕ ป) 

๑๔,๘๔๗.๐๐ 
๓๐๔,๐๐๓.๐๐ 

 

-คาธรรมเนียมอ่ืน ๔,๔๐๐.๐๐ -คาตําราเรียน 
 (๑๕ ป) 

๕๐๒,๙๕๘.๒๐  

-คาเชา ๑๕๐,๖๓๒.๐๐ -คาเครื่องแบบ(๑๕ป) ๒๘๑,๗๐๐.๐๐  
-ดอกเบี้ยรับ ๓๘,๒๘๗.๘๗ -คาอุปกรณ (๑๕ ป) ๑๔๙,๐๔๐.๐๐  
-รายไดอ่ืน ๗๓,๕๗๔.๕๐ -คาวัสดุสํานักงาน ๔๐,๕๕๕.๐๐  
-คากิจกรรมทาง
การศึกษา 

๑๖๓,๕๖๒.๐๐ -คาวัสดุสิ้นเปลือง ๑๒,๑๐๙.๐๐  

-คาประกันอุบัติเหตุ ๘๙,๐๐๐.๐๐ -คาวัสดุเชื้อเพลิงหลอ
ลื่น 

๒๗๗๖๐.๐๐  

-คาบัตรนักเรียน ๖,๖๕๐.๐๐ -คาอุปกรณสํานักงาน          -  
-รายไดคาลงทะเบียน
เรียนซ้ํา 

๒๐๐.๐๐ -คืน สพป.ชร.๓  
(๑๕ ป) 
 

๗๔,๓๐๑.๘๐  
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รายรับ รายจาย หมายเหตุ 
รายการ บาท รายการ บาท 

  -คาสวัสดิการครูและ
บุคลากร 

๑๑,๓๔๔.๐๐  

  -คาสวัสดิการนักเรียน ๗,๐๐๐.๐๐  
  -คาใชจายอื่นๆ ๑,๑๗๐.๐๐  
  -คากิจกรรมนักเรียน ๕๔๖,๗๕๓.๐๐  
  -คากิจกรรมนักเรียน 

๑๕ป 
๓๐๔,๐๐๓.๐๐  

  -คาหนังสือพิมพ
วารสาร 

๕,๑๕๐.๐๐  

  -คาประชาสัมพันธ ๕๑,๗๒๑.๐๐  
  -คาภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 
๗,๖๕๕.๐๐  

  -คาประกันอุบัติเหตุ
หมูนักเรียน 

๗๙,๖๗๐.๐๐  

  -คายาและเวชภัณฑ ๙๔๖.๐๐  

  -คาภาษีปาย ๓๖๐.๐๐  

  -ทุนการศึกษาแก
นักเรียน 

๒๒,๕๑๐.๐๐  

  -คาเสื่อมราคา-
อาคารและสิ่งปลูก
สราง 

๔๒๙,๘๕๘.๕๔  

  -คาเสื่อมราคา-
ครุภัณฑสํานักงาน 

๑๒๐,๘๘๒.๒๗  

  -คาเสื่อมราคา-
อุปกรณสํานักงาน 

๒๔,๗๘๑.๕๙  

  -คาเสื่อมราคา-
ยานพาหนะ 

๗๕,๗๖๓.๘๐  

  -คาธรรมเนียม
ธนาคาร 

๕๖๐.๐๐  

  -คาตอทะเบียนภาษี
รถยนตโรงเรียน 

-  

  -คาครองชีพชั่วคราว
สําหรับครู 

๔๐๘,๗๗๒.๖๘  
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รายรับ รายจาย หมายเหตุ 
รายการ บาท รายการ บาท 

  -เงินบริจาคเพื่อการ
กุศล 

๑๐,๑๘๐.๐๐  

  -คาบํารุงสมาคม
อาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย 

๕,๕๖๐.๐๐  

รวมรับ ๙,๒๐๔,๘๔๗.๔๘ รวมจาย ๘,๙๖๐,๙๗๒.๕๑  

รายไดสูงกวาคาใชจาย ๒๔๓,๘๗๔.๙๗  
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๔. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
     เปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ขอเสนอ 
แนะจากการ
ประเมินครั้ง

ลาสุด 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 
รอบสาม 

เมื่อวันท่ี 27 
ก.พ.-๑ มี.ค.  

๒๕๕7 

1. สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพภายในและจัดเก็บเอกสารในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแตละปไวเปนหลักฐานอยาง
นอย 3 ปการศึกษา 

1. สถานศึกษาประชุมผูบริหารเพ่ือวางแผนการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามเกณณการประเมินคุณภาพภายใน 
2. สถานศึกษามอบหมายใหฝายแผนและงบประมาณดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา และจัดเก็บแผนปฏิบัติ
การแตละปไวเปนหลักฐาน 
 

2. สถานศึกษาควรนําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร พรอมท้ังจัดอบรมใหความรูแก
ครูและบุคลากร ในการนําเอาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เปนเปาหมายและทิศทางในการทํางานทุกภาค
สวน รวมท้ังจัดพาครูไปดูงานในสถานศึกษาท่ีมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีดี 

2.1 สถานศึกษาดําเนินการแบงหนาท่ีดานการบริหาร โดยแตงตั้ง
รองผูอํานวยการฝายแผนและงบประมาณ เพ่ือรับผิดชอบงานดาน
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
2.2 สถานศึกษาจัดอบรมท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ไดแก  
      2.2.1 โครงการการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
      2.2.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 19 
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ขอเสนอ 
แนะจากการ
ประเมินครั้ง

ลาสุด 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 
รอบสาม 

เมื่อวันท่ี 27 
ก.พ.-๑ มี.ค.  

๒๕๕7 

 

2.3 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดพาครูไปศึกษาดูงาน
ยังสถานศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีในทุกป 
ไดแก โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดี 

3. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนกลยุทธพัฒนาทักษะ
ผูเรียนดานผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ 
ใหผูเรียนไดนําผลงานไปใชประโยชนในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น 

3.1 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการสอนวิชาโครงการเพื่อสงเสริม
ผู เรียนดานวิชาชีพ และการสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรมตาม
สาขาวิชา 
3.2 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแกผูเรียนในการ
พัฒนาดานวิชาชีพ และการสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรมตาม
สาขาวิชา 
      3.2.1 โครงการสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย
ของนักเรียน 
      3.2.2 โครงการแขงขันทักษะดานวิชาชีพดานการทองเท่ียว 
Road Show, การจัดโตะอาหาร, ความรูเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว 
      3.2.3 โครงการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
     3.2.4 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในหลักสูตร 
 

20 

20 
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ขอเสนอ 
แนะจากการ
ประเมินครั้ง

ลาสุด 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 
รอบสาม 

เมื่อวันท่ี 27 
ก.พ.-๑ มี.ค.  

๒๕๕7 

 

3.3 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันทักษะ
วิชาชีพและสิ่งประดิษฐนวัตกรรมระดับชุมชน ทองถิ่นและภูมิภาค 
ไดแก โครงการแขงขันทักษะและกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กลุมภาคเหนือ 

4. สถานศึกษา ควรสนับสนุนใหครูมีความรูความเขาในในการ
จัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการสอน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ รวมท้ังการจัดทํางานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปใชในชุมชนใหมีจํานวนมากขึ้น โดยการจัดพาครูไปดูงาน
ในสถานศึกษาท่ีมีการจัดทําผลงานวิจัย เอกสารประกอบการ
สอนหรือผลงานทางวิชาการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี รวมท้ังการจัด
อบรมใหความรูแกครูในการทํางานวิจัย เอกสารประกอบการ
สอนหรือผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น 

สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรในการใหความรูความเขาใน
ในการจัดทําผลงานวิจัยในชั้น เรียน การผลิตสื่อการสอน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
4.2 โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือสรางเครือขายใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4.3 โครงการวิจัยชั้นเรียน 
4.4 โครงการใหทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงาน 
4.5  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานองคกรทางวิชาชีพ โครงการ
พาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีดี  
      4.5.๑ งานวิชาการและวิชาชีพ  
 

21 
20 
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ขอเสนอ 
แนะจากการ
ประเมินครั้ง

ลาสุด 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 
รอบสาม 

เมื่อวันท่ี 27 
ก.พ.-๑ มี.ค.  

๒๕๕7 

 
      4.5.2 งานประกันคุณภาพ 
      4.5.๓ งานดูแลชวยเหลือนักเรียน 

5. สถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยขึ้น รวมท้ังควรสรางความรูความ
เขาใจในเรื่องการใชฐานขอมูลสารสนเทศใหกับบุคลากร เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการใชงาน 

5.1 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ไดแก  
     5.1.1 การพัฒนาเว็บไซตของสถานศึกษา 
     5.1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร 
การเรียนการสอน และงานเอกสารตางๆ  
5.2 สถานศึกษาจัดการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
ใชฐานขอมูลสารสนเทศใหแกบุคลากร ไดแก  
      5.2.1 โ ค ร งก ารพัฒนาระบบการจั ด เ ก็ บข อมู ลทาง
สถานศึกษา 

6. สถานศึกษาควรจัดทําแผนในการใหบริการทางวิชาการของ
นักเรียนใหตรงสาขาท่ีเรียนครบทุกสาขาเพื่อเปนการฝก
ประสบการณตรงใหนักเรียนมากขึ้น 

สถานศึกษาจัดทําแผนการใหบริการทางวิชาการของนักเรียนตาม
สาขาท่ีเรียนครบทุกสาขา เพ่ือฝกประสบการณตรงใหแกนักเรียน
มากขึ้น ประกอบดวย โครงการตางๆ ดังนี้ 

- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๔ สาขา)  
- โครงการฝกประสบการณวิชาชีพนอกหลักสูตรของแตละ

สาขา 

20 

22 
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ขอเสนอ 
แนะจากการ
ประเมินครั้ง

ลาสุด 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 
รอบสาม 

เมื่อวันท่ี 27 
ก.พ.-๑ มี.ค.  

๒๕๕7 

 - โครงการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 

- โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในหลักสูตร 

 
  

23 

20 
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ตอนที่  ๓ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

 
มาตรฐานที่   ๑ ดานผูเรียนและผลสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๑.๑ รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคนัโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการ 
  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จํานวน ๔ สาขาไดแก สาขางานการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาการทองเที่ยว 
ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ
ภาคเรียนของผูเรียนในแตละชั้นป แตละสาขา จึงกําหนดยุทธศาสตรของสถานศึกษาไวในแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ คือผลิตและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพโดยกําหนด
เปาหมายวา ผู เรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ผลการดําเนินการ 
 
 ผลการประเมินในภาพรวมพบวา ในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
และผุเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป ดังนี้ 
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ตาราง ๑.๑ ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นป/
หอง 

เรียนที ่

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน

เรียน 
ทั้งหมด 

(๑) 

จํานวน
ผูเรียนที่

ออก
กลางคัน 

(๒) 

จํานวน 
ผูเรียนที่
เหลือ 
(๓) 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

จํานวน
(๔) 

รอยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

การบัญช ี ๑ ๖๖ ๔ ๖๒ ๖๒ ๑๐๐ 
๒ ๓๖ ๔ ๓๒ ๓๐ ๙๓.๗๕ 
๓ ๓๙ ๓ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ 

การตลาด ๑ ๓๔ ๑ ๓๓ ๑๔ ๔๒.๔๒ 
๒ ๔๐ ๑ ๓๙ ๓๙ ๑๐๐ 
๓ ๓๖ ๒ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

๑ ๓๓ ๓ ๓๐ ๑๗ ๕๖.๖๗ 
๒ ๓๗ ๑ ๓๖ ๑๓ ๓๖.๑๑ 
๓ ๓๓ - ๓๓ ๓๐ ๙๐.๙๑ 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ทองเที่ยว 

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

๑ ๓๙ ๔ ๓๕ ๒๗ ๗๗.๑๔ 
๒ ๓๐ ๒ ๒๘ ๒๕ ๘๙.๒๙ 
๓ ๓๖ ๔ ๓๒ ๓๑ ๙๖.๘๖ 

รวม ปวช.  ๔๕๙ ๒๘ ๔๓๐ ๓๕๗ ๘๓.๐๒ 
 
ความสําเร็จ 
  

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 
 1. หลักฐานจากการลงทะเบียนดานผูเรียนในระดับ ปวช. ในแตละชั้นปจําแนกตามประเภท
วิชาสาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ เกี่ยวกับ 

๑.๑ ขอมูลผูเรียนทั้งหมด 
๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน 

 ๑.๔ ขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 2. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที ่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มี

ตอคุณภาพของผูเรียน 
 
ประเด็นพิจารณา 
 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพื่อเก็บ
ขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 50-
59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพจิารณาจากภาพรวม 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 60-
69.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 70-
79.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ขึ้น
ไปเม่ือเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 
วิธีดําเนินการ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยจัดหลักสูตรสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ เนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกปฏิบัติจริงตามสาขาวิชาและ
ไดศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ใหเปนสถานที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพแกนักเรียน  โดยสถานประกอบการที่ใหนักเรียนเขาฝกในจังหวัดเชียงรายและ
ตางจังหวัดไมนอยกวา ๓๐ แหง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และไดนําขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น จาก
การสรุปและรายงานโครงการไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปตอไป นอกจากนี้วิทยาลัยไดจัดกิจกรรม
ปจฉิมนิเทศเพื่อใหความรูและแนวทางในการประกอบอาชีพแกผูที่กําลังจะจบการศึกษาโดยเชิญศิษย
เกามาเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินระดับความพึง
พอใจที่มีตอสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มตีอคุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ   
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดย
กําหนดประชากรจากสถานประกอบการ หนวยงานที่รับนักเรียนเขาฝกประสบการณ โดยมีการสราง
เครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจและวิเคราะหขอมูลโดยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) ๕ ระดับ เพื่อจัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน ไดแก ๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ๒. ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหผล รวมถึงการ
จัดทําโครงการใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
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ผลการดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยมีการสรางเครื่องมือในการสอบถามโดยกําหนดใหครอบคลุมคุณภาพของผูเรียน ๓ 
ดาน คือ 

 ๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 ๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ   

ในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากร ไดแก สถานประกอบการและหนวยงานที่นักเรียนไป
ฝกงาน จํานวน ๔๐ แหง และชุมชนที่เกี่ยวของกับนักเรียนจํานวน 433 คน กลุมตัวอยาง ไดแก 
 ๑. สถานประกอบการและหนวยงานที่นักเรียนไปฝกงานจํานวน ๔๐ แหง โดยใชประชากร
เปนกลุมตัวอยาง 
 ๒. ชุมชนที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาเลือกผูปกครองนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 110 
คน คิดเปนรอยละ ๒๕ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

๑. ความพึงพอใจของสถานประกอบการและหนวยงานที่มีตอนักเรียนที่เขาฝกงานอยูใน
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๕ 

๒. ความพึงพอใจของชุมชน และผูปกครองที่เก่ียวของอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.01 
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ตารางที่ ๑.๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ 
  สถานประกอบการ หนวยงานที่รับนักเรียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

ที ่ หัวขอการประเมิน 
N = ๔๐ แปล

ความหมาย x� SD 
๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณ 4.40 0.62 มาก 
๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของหนวยงาน 4.20 0.75 มาก 
๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติผูอื่น 4.30 0.71 มาก 
๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา 4.15 0.88 มาก 
๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน 4.18 0.77 มาก 
๖ มีวิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4.08 0.57 มาก 

๗ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.05 0.67 มาก 

๘ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ประยุกตความรูและ
การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.90 0.66 มาก 

๙ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและ
บุคคลทั่วไป 

4.33 0.65 มาก 

๑๐ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม 4.35 0.65 มาก 
๑๑ ความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ 3.93 0.61 มาก 
๑๒ ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนางาน 4.05 0.59 มาก 
๑๓ ความรูในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ 4.18 0.67 มาก 
๑๔ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประยุกตความรูและ

การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
3.98 0.76 มาก 

รวม 4.15 0.68 มาก 
 

จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับนักเรียนเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพของผูเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.15 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๔0 รองลงไป คือ การทํางาน
รวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.35 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประยุกตความรูและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย ๓.๙0 
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ตารางที่ ๑.๒ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของชุมชนหรือ
ผูปกครองที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

 

ที ่ หัวขอการประเมิน 
N = 110 แปล

ความหมาย x� SD 
๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณ 4.09 0.82 มาก 
๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของ

หนวยงาน 
4.05 0.65 มาก 

๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ
ผูอื่น 

3.70 0.78 มาก 

๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา 4.08 0.52 มาก 
๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน 4.12 0.81 มาก 
๖ มี วิ สั ยทั ศน  ความคิ ดสร า งสรรค  ส ามารถ

ปฏิ บั ติ ง า น ได อ ย า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ มี
ประสิทธิผล 

3.87 0.78 มาก 

๗ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.67 0.79 มาก 

๘ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประยุกตความรู
และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

4.34 0.69 มาก 

๙ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และบุคคลทั่วไป 

4.22 0.62 มาก 

๑๐ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม 3.95 0.87 มาก 
รวม 4.01 0.73 มาก 

 
จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของชุมชนหรือผูปกครองที่มีตอคุณภาพของผูเรียน ใน

ภาพรวมคาเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๓๔ รองลงไป คือ 
มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๒๒ และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๓.๖๗ 
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ตารางที่ ๑.๓ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 
 

มีการประเมินความ
พึงพอใจโดยกําหนด
กลุมตัวอยาง สราง
เครื่องมือเพื่อเก็บ

ขอมูล 

จํานวนที่ตอบกลับ 

จํานวนของสถาน
ประกอบการและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 
๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

รอยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี = ๑ 
ไมมี = ๐ 

๔๐ ๑๑0 ๔๐ 110 
100

)1(

)2(
x  

๑๐๐ 

รวม ๑50 ๑50 ๑00 

 
ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับนักเรียนเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผูปกครองที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 
๓. แบบรายงานการฝกประสบการณ 
๔. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพ

ของผูเรียน 
๕. รายชื่อสถานที่ฝกประสบการณ 
๖. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูเรียนเขาฝก

ประสบการณวิชาชีพที่มีคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน 
๗. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนที่มีคุณภาพทั้ง ๓ ดาน

ของผูเรียน 
๘. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการหนวยงานและชุมชนที่มี

ตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน 
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มาตรฐานที่  ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

 

วิธีดําเนินการ 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 

และทักษะในวิชาชีพ จึงกําหนดยุทธศาสตรของสถานศึกษาไวในแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ คือ ผลิตและพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ โดยกําหนด

เปาประสงควา ผูเรียนมีทักษะวิชาชีพตามความตองการของสังคม โดยสถานศึกษาไดจัดการสอบ

ประเมินมาตรฐานวิชาชพี ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ

สถานศึกษาประกอบดวยกรรมการจากแผนกวิชาตางๆ โดยไดจัดเตรียมโครงการกิจกรรมเตรียมความ

พรอมกอนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเปนการแนะนําเนนย้ํานักเรียนถึงความสําคัญของการเขารับการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไดกําหนดกรอบการประเมิน กําหนดเวลา สถานที่และวัสดุ อุปกรณการ

ประเมินใหกับแผนกวิชาไดจัดเตรียมการสอบขอสอบที่ให รวมถึงทบทวนบทเรียน ซึ่งไดขอสอบจาก

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย หลักสูตรการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนที่จะจบหลักสูตรในระดับ ปวช. ซึ่งตองมีมาตรฐานตามสาขาวิชา

ที่เรียน และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาสอดคลองกับ พรบ.การศึกษาแหงชาติ รวมถึงการ

ประเมินปฏิบัติ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดทําโครงการสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ มี

ครูผูสอนของแตละสาขามารวมเปนกรรมการในการสอบ กําหนดวัน/เวลา กรอบการประเมิน แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการประเมินฯ คณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับแตงตั้ง ประชุมชี้แจง 

แนะนํารายละเอียดและเนนย้ํานักเรียนใหเห็นถึงความสําคัญของการขอเขารับการประเมิน ปด

ประกาศรายละเอียดการประเมินฯ ดําเนินการประเมิน ประกาศ สรุปและรายงานผลตอไป 
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ผลการดําเนินการ 

 

ตารางที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ระดับ 
ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียนชั้นป

สุดทายที่สอบ 

ผานเกณฑฯ 

รอยละ 

ปวช. 

พณิชยกรรม 

 การบัญชี 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 การตลาด 

 การทองเที่ยว 

 

๓๕ 

๒๙ 

๓๓ 

๓๒ 

 

๓๕ 

๒๙ 

๓๓ 

๓๒ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

รวม ทั้งหมด ๑๒๙ ๑๒๙ ๑๐๐ 

หมายเหตุ  จํานวนผูเรียน ณ วันสุดทายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทาย 
 

ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 

๑. โครงการกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบมาตรฐานวิชาชีพ และสอบปฏิบัติ

มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. เอกสารการสั่งซื้อขอสอบจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลการ

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียนกอนจบหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓. ตัวอยางขอสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ

๔. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช.๓ เกี่ยวกับ 

๔.๑ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
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๔.๒ ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๕. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในระดับ ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาการบัญชี 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การตลาด และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

๖. ผลการประเมินนักเรียนในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาการบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ การตลาด และอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว 

๗. คําสั่งแจงกําหนดการ และแตงตั้งคณะกรรมการ เตรียมความพรอมกอนสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ และควบคุมสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่   ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๑.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป 
 
วิธีดําเนินการ 
 
 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Vocational National Education Test :      
V-NET) เปนการทดสอบความรู  ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดําเนินการดังกลาว สถาบันทดสอบไดรวมมือกับศูนยสอบตางๆ เปนผู
ประสานกับวิทยาลัยตางๆ เพื่อใชเปนสนามสอบ เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีการจัดการ
ทดสอบภาษาจีนระดับชาติทุกป จึงไดรับเลือกใหเปนสนามสอบ ซึ่งเปนประโยชนกับนักเรียนมากทํา
ใหนักเรียนไมตองเดินทางไปสอบในสนามสอบในจังหวัดซึ่งมีระยะทางไกล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดทําการเปดการเรียนสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดมีการจัดทําการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Vocational 
National Education Test : V-Net) เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยแตละปไดมีการประชุม
วางแผนในการดําเนินการสอบ V-NET โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
เตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของตัวผูเรียน
และสถานศึกษา  
 
ผลการดําเนินงาน 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา    
(V-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.) มา
เทียบกับเกณฑของตัวบงชี้ที่ ๑.4 มีผลสัมฤทธดังนี้ 

 

ระดับ สาขาวิชา 
จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
ผูเรียนที่

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

รอยละ 
จํานวนผูเรียน
ที่ผานเกณฑ
ระดับชาติ 

รอยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม 97 ๙๕ 97.94 ๘๓ ๘๗.๓๗ 
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

34 32 
94.12 

๒๓ ๗๑.๘๘ 

รวมทั้งหมด 131 127 96.95 106 83.46 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สทศ.) โดยมีการดําเนินการสงขอมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา และไดดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขต
เชียงราย ซึ่งไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนศูนยสอบบริหารการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเปนสนามสอบ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา ๒๕๕8 ระดับ ปวช. ๓ ในวัน
เสารที่ ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๕9 โดยมีวิทยาลัยเขารวมทดสอบ ๒ วิทยาลัย คือ ๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แมสาย ๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีแมสาย หลังจากไดดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษาแลวไดสรุปผลรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ดาน (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ โดยแยกสาขาวิชาพาณิชยกรรมมีนักเรียนลงทะเบียนเขาทดสอบ 95 คน ผานเกณฑ 83 คน 
คิดเปนรอยละ 87.37 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีนักเรียนลงทะเบียนเขาทดสอบ 32 คน 
ผานเกณฑ 23 คน คิดเปนรอยละ 71.88 ภาพรวมของสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษา คิด
เปนรอยละ 83.46   
 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 
 ๑. โครงการเตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (PRE V-
NET) 
 ๒. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล” 
 3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 2 คาสถิติสําหรับสถานศึกษาแยกตาม
องคประกอบ” 
 4. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 3 รอยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแตละขอ 
สําหรับสถานศึกษา” 
 5. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 4 ชวงคะแนนของผูเขาสอบ สําหรับ
สถานศึกษา” 
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 6. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 5 ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคลแยก
ตามประเภทวิชาและองคประกอบ” 
 7. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 6 คาสถิติสําหรับสถานศึกษาแยกตาม
องคประกอบและประเภทวิชา” 
 8. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 7 ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคลแยก
ตามประเภทวิชาและเนื้อหาหลัก” และแยกตามสาขาวิชา 
 9. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 8 คาสถิติสําหรับสถานศึกษาแยกตาม
เนื้อหาหลัก” เพื่อพิจารณาเกณฑระดับประเทศกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่   ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไปใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 
วิธีดําเนินการ 
 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Vocational National Education Test :      
V-NET) เปนการทดสอบความรู  ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดําเนินการดังกลาว สถาบันทดสอบไดรวมมือกับศูนยสอบตางๆ เปนผู
ประสานกับวิทยาลัยตางๆ เพื่อใชเปนสนามสอบ เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีการจัดการ
ทดสอบภาษาจีนระดับชาติทุกป จึงไดรับเลือกใหเปนสนามสอบ ซึ่งเปนประโยชนกับนักเรียนมากทํา
ใหนักเรียนไมตองเดินทางไปสอบในสนามสอบในจังหวัดซึ่งมีระยะทางไกล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดทําการเปดการเรียนสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดมีการจัดทําการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Vocational 
National Education Test : V-Net) เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยแตละปไดมีการประชุม
วางแผนในการดําเนินการสอบ V-NET โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
เตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของตัวผูเรียน
และสถานศึกษา  
 
ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา    
(V-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.) มา
เทียบกับเกณฑของตัวบงชี้ที่ ๑.๕ มีผลสัมฤทธดังนี้ 

 

ระดับ สาขาวิชา 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
เขาทดสอบ
กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 

จํานวน
นักเรียนที่ผาน

เกณฑ
ระดับชาติ
กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม 97 ๙๕ 97.94 ๓๗ ๓๘.๙๕ 
อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

34 32 94.12 ๑๗ ๕๓.๑๓ 

รวมทั้งหมด 131 127 96.95 54 42.52 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สทศ.) โดยมีการดําเนินการสงขอมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา และไดดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขต
เชียงราย ซึ่งไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนศูนยสอบบริหารการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเปนสนามสอบ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา ๒๕๕8 ระดับ ปวช. ๓ วันเสาร
ที่ ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๕9 โดยมีวิทยาลัยเขารวมทดสอบ ๒ วิทยาลัย คือ ๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม
สาย ๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีแมสาย หลังจากไดดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษาแลวไดสรุปผลรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ดาน (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเทียบรอยละกับจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยแยกสาขาวิชาพาณิชยกรรมมีนักเรียนลงทะเบียนเขาทดสอบ 95 
คน ผานเกณฑ 37 คน คิดเปนรอยละ 38.95 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีนักเรียน
ลงทะเบียนเขาทดสอบ 32 คน ผานเกณฑ 17 คน คิดเปนรอยละ 53.๑3 ภาพรวมของสถานศึกษา 
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 42.52   
 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
2 ตองปรับปรุง 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 
 ๑. โครงการเตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (PRE V-
NET) 
 ๒. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล” 
 3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 7 ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคลแยก
ตามประเภทวิชาและเนื้อหาหลัก” และแยกตามสาขาวิชา 
 4. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปการศึกษา 2558 “ฉบับที่ 8 คาสถิติสําหรับสถานศึกษาแยกตาม
เนื้อหาหลัก” เพื่อพิจารณาเกณฑระดับประเทศกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่  ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่   ๑.๖  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพ

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ประเด็นพิจารณา 

 

 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน

เขารับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

 

 ผูเรียนที่ผานเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงาน

ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ระดับดีมาก รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับดี 

รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  ระดับพอใช รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ระดับตองปรับปรุง รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

 

การคํานวณ 

  รอยละ  =  
จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
 x ๑๐๐ 

 

วิธีดําเนินการ 

 

 วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดดําเนินการติดตอ

ประสานงานกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงราย และศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดเชียงรายหรือ

หนวยงานที่มีรายชื่อตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง โดยจะจัดให

มีการอบรมและสอบในปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ – 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จํานวนกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนที่อายุ ๑๘ ปบริบูรณ นักเรียนที่มีสัญชาติไทย 

และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปสุดทาย 
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ผลการดําเนินการ 

 

สถานศึกษาไดมีการจัดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีการประสานงาน

กับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยรับผิดชอบในการจัดทําขอสอบ และกรรมการในการ

คุมสอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ผลการดําเนินการ ปรากฏดังนี้ 

 

ระดับ 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผู

ลงทะเบียน 

เขาสอบ 

จํานวนผูสอบ

ผานเกณฑ 
รอยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม/ 

พาณิชยการ 

    

-  การบัญชี ๓๕ ๑๖ ๐ ๐ 

-  คอมพิวเตอรฯ ๒๙ ๑๗ ๐ ๐ 

-  การตลาด ๓๓ ๒๓ ๑๕ ๖๕.๒๒ 

อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว 

    

-  การทองเที่ยว ๓๓ ๒๓ ๒ ๘.๗๐ 

รวมทัง้หมด ๑๓๐ ๗๙ ๑๗ ๒๑.๕๒ 

 

ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ตองปรับปรุงอยางเรงดวน 
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มาตรฐานที่   ๑ ดานผูเรียนและผลสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นโดยพิจารณา

จากภาพรวมของสถานศึกษา 

 

วิธีดําเนินการ 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

จํานวน ๔ สาขา ไดแก สาขางานการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละภาคเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นป แตละสาขา จึงกําหนด

ยุทธศาสตรของสถานศึกษา ไวในแผนพัฒนาของสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ คือผลิตและพัฒนา

คุณภาพผูเรียนที่มีวิชาการและวิชาชีพ โดยกําหนดเปาหมายวา ผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรโดยในปการศึกษา ๒๕๕๘ ทางฝายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจึงไดจัดดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยจําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ

สถานศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ผลการดําเนินการ 

 

 ผลการประเมินในภาพรวมพบวา ในปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 

ปวช. ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนจําแนกตามประเภท

วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมสถานศึกษาดังนี ้
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หมายเหตุ :  นักเรียนไมสําเร็จการศึกษา ๙ คน (ลาออก) คนตามตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่ไม

สําเร็จการศึกษา 

 
ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 
 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 
 1. หลักฐานดานผูเรียนแรกเขาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นโดยพิจารณา

จากภาพรวมของสถานศึกษา 

๑.๑ ขอมูลผูเรียนแรกเขา ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานขอมูลนักเรียนสถานศึกษาสังกัด 

สช. และอ่ืนๆ จากบัญชีนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน 2558 

๑.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผูสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร 

๑.๓ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 

แรกเขา  

(ป 56) 

จํานวนผู

ออก

กลางคัน 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา  

(ป 58) 

คิดเปน 

รอยละ 

คา

คะแนน 

สาขาการบัญชี ๓๙ ๓ ๓๕ ๘๙.๗๔ ๕ 

สาขาการตลาด ๓๖ ๒ ๓๓ ๙๑.๖๗ ๕ 

ส า ข า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร

ธุรกิจ 

๓๓ - ๓๐ ๙๐.๙๑ ๕ 

สาขาการทองเที่ยว ๓๖ ๔ ๓๒ ๘๘.๘๙ ๕ 

รวม ๑๔๔ ๙ ๑๓๐ ๙๐.๒๘ ๕ 
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๑.๔ ขอมูลของผูไมสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขารุนนั้นเนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน 

ลาออก เสียชีวิต พนสภาพ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ เปนตน 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นในระดับ ปวช. 

จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (จบ 2557) 
ตัวบงชี้ที่  1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
 
วิธีดําเนินการ 
 
 ทางวิทยาลัยไดมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนกอนที่นักเรียนจะจบโดยการทําแบบสอบถามใน
ดานการศึกษาตอ การทํางาน และการประกอบอาชีพวาตรงสาขาหรือไม โดยมีการจําแนกตาม
ประเภทวิชา สาขางาน และหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนที่เรียนจบไปแลว 1 ป ทางวิทยาลัยก็ไดทําการ
ติดตามนักเรียนที่จบตามที่นักเรียนไดกรอกขอมูลไว ผานทางโซเซียลเน็ตเวิรค โทรศัพทฯลฯ อีกที 
และจากนั้นก็ไดมีการจําแนกนักเรียนที่จบตามประเภทวิชา สาขางาน คิดเปนรอยละตามสาขางาน
และประเภทวิชา 
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ผลการดําเนินการ 

ตารางที่ 1.8 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

           

ที ่ สาขาวิชา จํานวนผูสําเร็จ 

จํานวนผูศึกษาตอ/ไดทํางาน/ประกอบ
อาชีพ  ตรงสาขา 

จํานวนผูศึกษาตอ/ไดทํางาน/ประกอบ
อาชีพ ไมตรงสาขา 

วางงาน ติดตอไมได 
ไดงานทํา 

ประกอบ
อาชีพ 

ศึกษาตอ ไดงานทํา 
ประกอบ
อาชีพ 

ศึกษาตอ 

1 การบัญชี 20 2 2 12 0 0 2 0 2 

2 การตลาด 24 13 1 6 2 0 0 0 2 

3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 21 4 5 8 1 0 0 0 3 

4 การทองเที่ยว 17 9 0 7 0 0 0 0 1 

รวม 82 28 8 33 3 0 2 0 8 
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 สรุปนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ประเภทพาณิชยกรรม มีทั้งหมด 82 คน และคิดเปนนักเรียนที่ไดงานทํา / ประกอบอาชีพ / ศึกษาตอตรง
สาขางาน ภายใน 1 ป แยกตามสาขางานคิดเปนรอยละ ไดดังนี้ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูไดงานทําภายใน 1 ป 
ผูประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 
ผูศึกษาตอภายใน 1 

ป 

รวมผูไดงานทํา 
ประกอบอาชีพ และ

ศึกษาตอ  
ภายใน1 ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สาขาการบัญชี 20 2 10.00 2 10.00 12 60.00 16 80.00 

สาขาการตลาด 24 13 54.16 1 4.16 6 25.00 20 83.33 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 21 4 19.04 5 23.80 8 38.09 17 80.95 

สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 17 9 52.94 0 0.00 7 41.17 16 94.11 

รวม 82 28 34.14 8 9.75 33 40.24 69 84.14 

 
 จากตาราง พบวา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่ไดงานทํา 
ประกอบอาชีพ ศึกษาตอ โดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนที่เรียนสาขาการบัญชี ที่ไดงานทําตรงสาขา มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
10.00 ประกอบอาชีพตรงสาขา มจีํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ศึกษาตอตรงสาขา มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60.00 ภาพรวมที่ไดงานทํา ประกอบอาชีพ  
ศึกษาตอตรงสาขาการบัญชี มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80.00 นักเรียนที่เรียนสาขาการตลาด ที่ไดงานทําตรงสาขา มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 54.16  
ประกอบอาชีพตรงสาขา มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.16 ศึกษาตอตรงสาขา มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ภาพรวมที่ไดงานทํา ประกอบอาชีพ ศึกษาตอ 
ตรงสาขาการตลาด มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 83.33 นักเรียนที่เรียนจบสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ไดงานทําตรงสาขา มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.04  
ประกอบอาชีพตรงสาขา มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.80 ศึกษาตอตรงสาขามีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 38.09 ภาพรวมที่ไดงานทํา ประกอบอาชีพ ศึกษาตอ  
ตรงสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80.95 นักเรียนที่เรียนจบสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่ไดงานทําตรงสาขา มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 52.94 ประกอบอาชีพตรงสาขา มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 ศึกษาตอตรงสาขา มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 41.17 ภาพรวมที่ไดงานทํา ประกอบอาชีพ 
ศึกษาตอตรงสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 94.11 และภาพโดยรวมของการทําสถิติการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา  2557 ที่
ไดงานทํา ประกอบอาชีพ ศึกษาตอตรงสาขา รวมทุกสาขาวิชา มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 84.14   
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
ขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษาดานมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

ปการศึกษา 2558 

 
 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ด ี

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ระดับ ปวช. ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษาที่ผานมา 
 2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ไดงานทํา
ภายใน 1 ป ในสถานประกอบการหนวยงานตางๆ พรอมดวยขอมูลสถานประกอบการ หนวยงาน 
 3. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป พรอมขอมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ 
 4. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป พรอมขอมูลของสถานศึกษาที่เขาศึกษาตอ 
 5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 
ป เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ผู้ ได้งานทําภายใน 1 ปี จํานวน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน

ผู้ศึกษาต่อภายใน 1 ปี จํานวน
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มาตรฐานที่  ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่   1.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานหรือ

สถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  
 
ประเด็นพิจารณา 
 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพื่อเก็บ
ขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปน รอยละ 50-
59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปน รอยละ 60-
69.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปน รอยละ 70-
79.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปน รอยละ 80 ขึ้น
ไปเม่ือเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 
วิธีดําเนินการ 
 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน ๓ ดาน คือ
ดานคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะวิชาชีพโดยกําหนดประชากร 
ไดแกสถานศึกษาที่นักเรียนไปศึกษาตอและสถานประกอบการหนวยงานที่นักเรียนไดทํางาน และ
ผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนโดยประชากรมีจํานวน ๘๐ แหงของสถาน
ประกอบการ หนวยงานสถานศึกษาหรือกลุมผูรับบริการ โดยมีการสรางเครื่องมือแบบสอบถามความ
พึงพอใจและวิเคราะหขอมูลโดยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) ๕ ระดับ เพื่อ
จัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน มี
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะห 
 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยมีความตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสํารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาหรือกลุมผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน
ของผูสําเร็จการศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับงานทําและ
ศึกษาตอ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการตางๆ โดยมีผลการดําเนินการดังนี ้
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ผลการดําเนินงาน 
 
 วิทยาลัยมีการสรางเครื่องมือในการสอบถามโดยกําหนดใหครอบคลุมคุณภาพของผูเรียน ๓ 
ดานคือ 
 ๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 ๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ   

ในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากร ไดแก สถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 
๓1 แหง และสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๓5 แหง ผูรับบริการจากการประกอบอาชีพ
อิสระ 8 แหง รวมทั้งหมด ๗๒ แหง กลุมตัวอยาง ไดแก 

๑. สถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไดเขาศึกษาตอ จํานวน ๓5 แหงโดยใชเปนกลุม
ตัวอยาง 

๒. สถานประกอบการที่ผูสําเร็จการศึกษาไดเขาทํางาน จํานวน ๓1 แหง  
๓. ผูรับบริการจากผูสําเร็จการศึกษาจากการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 8 แหง 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

๑. ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03  
๒. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.47 
๓. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตีอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 
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ตารางที่ ๑.๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ สถานศึกษาที่มี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ที ่ หัวขอการประเมิน 
N= 35 

ระดับ 
x� SD 

๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณ 4.09 0.55 มาก 
๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของ

หนวยงาน 
3.80 0.71 มาก 

๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ
ผูอื่น 

4.03 0.65 มาก 

๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา 3.71 0.74 มาก 
๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน 4.03 0.51 มาก 
๖ มีวิ สั ยทัศน   ความคิดสร างสรรค   สามารถ

ปฏิ บั ติ ง า น ได อ ย า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี
ประสิทธิผล 

4.03 0.74 มาก 

๗ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.17 0.65 มาก 

๘ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ประยุกตความรู
และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.97 0.70 มาก 

๙ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และบุคคลทั่วไป 

4.28 0.66 มาก 

๑๐ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม 4.11 0.62 มาก 
๑๑ ความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ 3.94 0.63 มาก 
๑๒ ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนางาน 4.20 0.58 มาก 
๑๓ ความรูในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ 4.01 0.97 มาก 
๑๔ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประยุกตความรู

และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
4.00 0.98 มาก 

 รวม 4.03 0.69 มาก 
 
 จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานของผูเรียนสถานศึกษา
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๐3 ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอที่ 9 มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.28 รองลงไปคือ ขอที่ 7 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ขอที่ 4 มี
ความขยัน อดทน ตรงตอเวลาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินที่มี
ความพึงพอใจในภาพรวมคาเฉลี่ย ๔.๐3 อยูในระดับมาก ตามเกณฑประเมิน  
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ตารางที่ ๑.๒ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ที ่ หัวขอการประเมิน 
N = 31 

ระดับ 
x� SD 

๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณ 3.97 0.74 มาก 
๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของ

หนวยงาน 
4.10 0.78 มาก 

๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ
ผูอื่น 

3.97 0.90 มาก 

๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา 4.35 0.70 มาก 
๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน 4.29 0.58 มาก 
๖ มีวิสัยทัศน   ความคิดสรางสรรค  สามารถ

ปฏิ บั ติ ง าน ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล 

3.94 0.88 มาก 

๗ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.10 0.78 มาก 

๘ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ประยุกต
ความรูและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

4.23 0.71 มาก 

๙ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และบุคคลทั่วไป 

4.13 0.66 มาก 

๑๐ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม 4.03 0.78 มาก 
๑๑ ความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ 4.39 0.66 มาก 
๑๒ ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนางาน 4.06 0.67 มาก 
๑๓ ความรูในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ 4.42 0.66 มาก 
๑๔ ความสามารถในการคิดวิ เคราะห ประยุกต

ความรูและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
4.35 0.65 มาก 

 รวม 4.47 0.72 มาก 
 
 จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานของผูเรียนสถานศึกษา
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.47 ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขอที่ ๑3 ความรูในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 
4.42 รองลงไปคือ ขอที๑่๑ความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
4.39 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ขอที่ 6 มีวิสัยทัศน  ความคิดสรางสรรค สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาจากผลการ
ประเมินที่มีความพึงพอใจในภาพรวมคาเฉลี่ย 4.47 อยูในระดับมากที่สุด ตามเกณฑประเมิน 
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ตารางที่ ๑.๓ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
การประกอบอาชีพอิสระที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ที ่ หัวขอการประเมิน 
N = 8 

ระดับ 
x� S.D. 

๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณ 4.00 0.71 มาก 
๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของ

หนวยงาน 
4.25 0.66 มาก 

๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ
ผูอื่น 

4.50 0.71 มากที่สุด 

๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา 4.38 0.70 มาก 
๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน 4.13 0.78 มาก 
๖ มีวิสัยทัศน  ความคิดสรางสรรค  สามารถ

ปฏิบั ติ ง านไดอย า งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

3.88 0.93 มาก 

๗ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.75 0.97 มาก 

๘ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ประยุกต
ความรูและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

4.00 1.00 มาก 

๙ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และบุคคลทั่วไป 

4.25 0.83 มาก 

๑๐ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม 4.13 0.78 มาก 
๑๑ ความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ 3.75 0.97 มาก 
๑๒ ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนางาน 4.25 0.66 มาก 
๑๓ ความรูในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ 4.25 0.66 มาก 
๑๔ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประยุกต

ความรูและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
3.88 0.78 มาก 

 รวม 4.10 0.79 มาก 
 
 จากตาราง พบวา  ความพึงพอใจของผูรับบริการสถานประกอบการจากการประกอบอาชีพ
อิสระ ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 ขอทีม่ีคาเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ ขอที่ ๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติผูอื่น อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 
4.50 รองลงไปคือ ขอที ่๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ๔.38 และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือขอที่ 7 และขอ ๑๑ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
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3.75 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินที่มีความพึงพอใจภาพรวม คาเฉลี่ย 4.1 อยูในระดับมาก ตาม
เกณฑประเมิน  
 
ตารางที่ ๑.๔ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการ

ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  
 

มีการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจโดย

กําหนดกลุม
ตัวอยาง 
สราง

เครื่องมือ
เพ่ือเก็บ
ขอมูล 

 

จํานวนที่ตอบกลับ 
 

จํานวนของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผูรบับรกิารที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

รอยละของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผูรบับรกิารที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

สถาน
ประ 
กอบ 
การ 

สถาน 
ศึกษา 

ผูรับ 
บริการ 

สถาน
ประ 
กอบ 
การ 

สถาน 
ศึกษา 

ผูรับ 
บริการ 

สถาน
ประ 
กอบ 
การ 

สถาน 
ศึกษา 

ผูรับ 
บริการ 

 ๓1 ๓5 8 ๓1 ๓5 8 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รวม 74 74 100 

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขา
ทํางาน 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาตอ 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ

การศึกษา 
4. หลักฐานขอมูลที่เกี่ยวกับการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
๕. รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาไดทํางานและสถานท่ีทํางาน 
6. รายชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนไปศึกษาตอ 
7. รายชื่อของนักเรียนที่จบการศึกษาแลวประกอบอาชีอิสระ 
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8. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษา 
เขาทํางานที่มีตอคุณภาพท้ัง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา 

9. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศกึษาที่รับผูสําเร็จการศึกษา เขาศึกษาตอที่มีตอ
คุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา 

10. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีตอคุณภาพท้ัง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  ๑ 
 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ๕ ดีมาก 
๑.๒ 5 ดีมาก 
๑.๓ 5 ดีมาก 
๑.๔ 5 ดีมาก 
๑.๕ 2 ตองปรับปรุง 
๑.๖ 1 ตองปรับปรุงเรงดวน 
๑.๗ 5 ดีมาก 
๑.๘ 5 ดีมาก 
๑.๙ 5 ดีมาก 
รวม ๓8/๙=๔.22 ดี 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมคาคะแนนของ  
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ถึง ตัวบงชี้
ที่ ๑.๙ หารดวย ๙  
 

คะแนน ๔.๕๐– ๕.๐๐ ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
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มาตรฐานที่  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ตัวบงชี้ที ่  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

 
 วิธีดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยไดดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดใหมีการ
ปรับปรุงในรายวิชาที่ทําการสอนใหสอดคลองกับบริบท เหตุการณหรือสถานการณในปจจุบัน โดย
รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินการฝกงานของนักเรียน การทําบันทึกความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ การสอบถามจากผูปกครอง และจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โครงการเรียนรูจากครูนอก
วิทยาลัย อบรมตามสาขาเพื่อพัฒนาวิชาการ โครงการฝกประสบการณนอกหลักสูตรของแตสาขาวิชา 
เปนตน มุงเนนเกี่ยวกับสมรรถนะของแตละสาขาวิชาใหสามารถสนองตอบกลยุทธที่ ๑ ผลิตและ
พัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
ผลการดําเนินการ 
 
 1. วิทยาลัยไดสํารวจขอมูลความตองการของผูปกครอง สถานประกอบการ หนวยงาน ที่รับ
นักเรียนเขาฝกงาน มาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งปการศึกษา 2558 ได
ทําบันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน 4 แหง 
 2. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และไดทํา 
MOU รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน 4 แหง และไดสอบถาม หารือกับหนวยงาน
ดังกลาวในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และนําหลักสูตรดังกลาวมาใชในสถานศึกษา โดยการ
ประชุมผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา มอบนโยบายไปเปนการจัดการเรียนการสอน  
 3. วิทยาลัยมีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หนวยงาน บริบท และการพัฒนาประเทศตอไป 
 4. วิทยาลัยไดมีการประเมินผลการใชหลักสูตรการสอบถาม แบบประเมินการฝกงาน เพื่อ
นํามาขอมูลมาประมวลผลและปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 
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หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ม ี
๒ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ม ี

๓ สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร ไมมี 
๔ สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร ม ี
๕ สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 

(๑)-(๔) ไมเกิน ๓ ป ไปใชอยางนอยรอยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 100 

 
แบบสรุปเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษา   

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 
ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของสาขางานที่เปดสอนในแผนกวิชา  

 

หลักสูตรที่เปดสอน
ของแผนกวิชา 

จํานวนสาขางาน
ทั้งหมด 

ของแผนกวิชา 
(ขอ 1) 

จํานวนสาขางานที่มี
การพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่พัฒนาแลวไมเกิน 3 

ป  
(ขอ 2) 

รอยละ 
(ขอ 2) x 100 ÷  

(ขอ 1) 

ปวช 4 4 100.00 
รวม ปวช. 4 4 100.00 

สรุป : รอยละของสาขางานที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่  
พัฒนาแลวไมเกิน 3 ป ไปใชในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขา
งานที่เปดสอนในแผนกวิชา 

100.00 

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
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หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

1. ขอมูลสาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษา 
2. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชา 
3. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
4. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
6. หลักฐานที่สาขางานไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน 3 ป ไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 
7. รอยละของสาขางานที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน 3 ป ไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกบัสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 
8. สรุปโครงการฯ  
9. สําเนาบันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงานตางๆ  
10. แบบประเมินผลการฝกงาน (แสดงความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ) 
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มาตรฐานที่  ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  
วิธีดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีการวางแผนและสนับสนุนใหครูในแตละรายวิชาจัดทํา
แผนการเรียนรูดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
ผลการดําเนินการ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา 
ผล (มี/ไม

มี) 
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

๒ สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

ม ี

๓ สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

ม ี

๔ สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

ม ี

๕ สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

ม ี

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

- แผนการสอนทุกรายวิชา  ทุกสาขาวิชา 
  ตัวอยางแบบบันทึกการจัดการเรียนรูของครูตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่   ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
วิธีดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรที่เหมาะสม ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ ดวยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนการเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะใหแก
ครูผูสอนอยางตอเนื่อง และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูผูสอนตองสงแผนการ
เรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อใหฝายวิชาการตรวจสอบความสอดคลองของการบูรณาการใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
 
ผลการดําเนินการ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม
นอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

ม ี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่
สอน 

 
ม ี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให
ครูแตละคนทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
รายวิชาที่สอน 

 
ม ี

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา
หนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
 
ม ี

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
ม ี
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ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 

๑. แบบนิเทศครูผูสอนในรายวิชา 
๒. งานวิจัยของครู 

ตัวอยางเอกสาร ตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  

วิธีดําเนินการ 
 
 สถานศึกษาไดดําเนินการใหครูทุกคนประชุมโดยกําหนดแจงหลักเกณฑและวิธีวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน โดยคาบแรกของการเรียน
การสอน ครูผูสอนในแตละรายวิชามีการแจงเกณฑการใหคะแนนแกนักเรียน วัดผลประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน เมื่อครูผูสอนมีแผนการเรียนการสอน ก็จะตองมีแผนการ
จัดการเรียนรูในแตละวิชา ซึ่งครูก็จะตองวัดและประเมินผลตามแผน มีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย โดยวัดจากภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หรืองานที่นักเรียนไดรับมอบหมาย ผลงานของ
นักเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล โดยการจัดทําโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หรือชิ้นงานใน
แตละชิ้น ก็จะประเมินโดยนักเรียน ประเมินโดยครู หลังจากไดทําการวัดและประเมินผลเสร็จ
เรียบรอยแลว ผลที่ไดสามารถนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สนองตอบกลยุทธที่ ๑ ผลิตและพัฒนา
ผูเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
ผลการดําเนินการ 
 
 1. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จํานวน 81 คน  
 2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 60 วิชา คิดเปน
รอยละ 100 
 3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน จํานวน 60 วิชา คิดเปนรอยละ 100 
 4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 60 วิชา คิดเปนรอยละ 100 
 5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน จํานวน 60 วิชา คิดเปนรอยละ 100 
 6. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะผู เรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 60 วิชา คิดเปน
รอยละ 100 
 

หัว 

ขอ 
ประเด็นพิจารณา 

ผล 

(มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ

ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู

ทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล

ทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ

พัฒนาสมรรถนะผู เรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

 

ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 
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หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 

1. ขอมูลของครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา  
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน  
3. หลักฐานการกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผลประเมินผลใหผูเรียนทราบกอน

การจัดการเรียนการสอนของครู ทุกรายวิชาที่สอน  
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกคนในทุก

รายวิชาที่สอน  
5. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน  

๖. แผนการสอนรายวิชา 
 7. แบบสรุปโครงการฯ ประจําปการศึกษา 255๘ 
 8. สําเนาเกียรติบัตร รางวัลของนักเรียน 
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มาตรฐานที่  ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 

วิธีดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีการคัดเลือก สถานประกอบการ หนวยงาน และทําความ
รวมมือในการสงนักเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร มีจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียน โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในหลักสูตร 
โครงการเตรียมความพรอมสูสถานประกอบการ มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมกับมี
คูมือ มีการนิเทศการฝกงานของนักเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของ
ผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มีการสัมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุง
ตอไป สนองตอบกลยุทธที่ ๑ ผลิตและพัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
ผลการดําเนินการ 
 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสง
ผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน จํานวน 40 แหง 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมกับมีคูมือการฝกงาน จํานวน 
129 คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน 
40 แหง คิดเปนรอยละ 100 

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
หนวยงาน จํานวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 100 

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมนา จํานวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือ

ในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน 

ม ี

๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน ม ี

๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หนวยงาน 

ม ี

๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

หนวยงาน 

ม ี

๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา 

ม ี

 

ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

  
1.  ขอมูลสถานประกอบการ หนวยงานที่ผานการคัดเลือกและทําความรวมมือ ในการสง

ผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน 
3. หลักฐานการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน 
4. หลักฐานการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน 
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา 
6. หลักฐานการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานเพื่อนําผล

ไปปรับปรุง 
7. สําเนาโครงการฯ 
8. แบบประเมินผลการฝกงานนักเรียน 

 9. แบบบันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการ 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  ๒ 
 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๒.๑ 4 ดี 

๒.๒ ๕ ดีมาก 
๒.๓ ๕ ดีมาก 
๒.๔ ๕ ดีมาก 
๒.๕ ๕ ดีมาก 
รวม ๒4/๕=4.80 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมคาคะแนน
ของ ตัวบงขี้ที่ ๒.๑ 
ถึง ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ 
หารดวย ๕ 

คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ -๔.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ดี 
คะแนน ๒๕๐– ๓.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 
คะแนน ๑๕๐– ๒.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตอง

ปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน 

 
จุดเดน   
 
 ๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร ทําให
นักเรียนมีคุณภาพเปนท่ีตองการของสถานประกอบการ 
 ๒. การเรียนการสอนเนนภาษาจีนกลางซึ่งมีความสําคัญ เปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการ และหนวยงานตางๆ 
 ๓. มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนออกฝกเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนออกสู
สถานประกอบการ 
 ๔. มีการออกนิเทศผูเรียนในขณะออกฝกในสถานประกอบการเพื่อเปนการสงเสริม 
สนบัสนุน ใหกําลังใจ และชี้แนะ ชวยแกไขเมื่อเกิดปญหาขณะฝกในสถานประกอบการ 
 
จุดควรพัฒนา   
 - 
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มาตรฐานที่  ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบงชี ้
ตัวบงชี้  ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 
ประเด็นพิจารณา 
 

๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหมี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยาง
นอยภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับ สถานศึกษาและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 
วิธีดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในการบริหารงาน
ตองปฏิบัติตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ป 2554) ซึ่งกําหนดให
มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังนั้น 
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจึงทําการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบของ 
พรบ.การศึกษาเอกชน และในป 2558 สถานศึกษาไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามประกาศที่ 0015/2558 กําหนดวาระ 2 ป (2558-2559) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4 ครั้ง ณ หองประชุม 114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 กันยายน 2558 และครั้งที่ 4 ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้สถานศึกษาไดดําเนินการให
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ ที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาเอกชน เชน 
การกํากับดูแลการดําเนินการของของวิทยาลัย การพิจารณาเงินอุดหนุนรายหัวของผูเรียน การ
พิจารณาเงินคากิจกรรม ของผูเรียน คาหนังสือ คาเครื่องแบบ และคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
พิจารณาการรับครูเขาทํางาน การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแมสายยังมีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไดแตงตั้ง นางพัชรี อูทอง 
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เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาตามหลังธรร
มาภิบาล ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา 
 
ผลการดําเนินการ 
 
 1. ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตาม พรบ.การศึกษา
เอกชน พ.ศ.2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ตามคําสั่งที่ 0015/2558 
 2. วิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 4 ครั้ง คือ  

2.1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  ณ หองประชุม 114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
2.2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  ณ หองประชุม 114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
2.3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  ณ หองประชุม 114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
2.3 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558  ณ หองประชุม 114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

 3. วิทยาลัยดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ที่ระบุไวใน 
พรบ.การศึกษาเอกชน ดังรายงานการประชุมที่แนบ 
 4. วิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไดแก นางพัชรี อูทอง จัดทําการ
ประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา ปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมิน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 อยูในระดับ มาก  
 5. วิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไดแก นางพัชรี อูทอง จัดทําการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมิน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.15 อยูในระดับ มาก 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 
๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
ม ี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ม ี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ 

ม ี

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  

คาเฉลี่ย 
๔.๐๘ 

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

ม ี

 
 



70 
 

ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการ

ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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มาตรฐานที่  ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  

วิธีดําเนินการ 

 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําป อยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งปจจุบันคือแผนพัฒนาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ซึ่งวิทยาลัยไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  
โดยผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกคน รวมกันวิเคราะหและจัดทําแผน รวมทั้งการนําเอาขอเสนอแนะ
ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และ ความคิดเห็นของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาพัฒนาปรับปรุง นอกจากนี้ยัง
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ซึ่งทั้งแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ไดรับการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาก็ไดดําเนินการตามแผน
โครงการของทุกฝาย มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลหลังจากการทํากิจกรรมโครงการ  
รวมทั้งการจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดทํา
แผนพฒันาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป อยางตอเนื่อง 
 
ผลการดําเนินการ 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณาตามประเด็นการพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีแผนพัฒนา
คุณภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 - 2559 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนประจําทุกป  
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 3 ฝาย โดยฝาย
วิชาการ จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ, โครงการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ฯลฯ โดยฝายกิจการนักเรียนจัดทําโครงการรักษประชาธิปไตย, โครงการ
กิจกรรมเขาคายพักแรมฯลฯ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา, โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลทางสถานศึกษา ฯลฯ 
 4. หลังจากมีการดําเนินการโครงการเสร็จสิ้น ผูรับผิดชอบโครงการจะจัดทํารายงานโครงการ
สรุปเปนรูปเลมเสนอให วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติสถานศึกษาเปนประจํา 
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ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล  

(มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ม ี

๒ สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา 

ม ี

๓ สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป ม ี

๔ สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง 

ม ี

๕ สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ม ี

 

ความสําเร็จ 

 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา 
 
 1. รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 2. แผนพัฒนาฉบับปรับปรุง ป 2557 - 2559 
 3. แผนปฏิบัติการประจําป 255๘ 
 4. รายงานโครงการสรุปเปนรูปเลม 
 5. รายงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
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มาตรฐานที่ ๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ที่  ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

วิธีดําเนินการ 

 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ และ

จัดทําโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและคํา

ขวัญของสถานศึกษา จึงกําหนดอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ คําขวัญของสถานศึกษาวา 

 อัตลักษณ “ ภาษาจีนโดดเดน มุงเนนคุณธรรม” 

 ปรัชญา  “ คุณธรรมนําวิชาการ” 

 วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

มุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองทองถิ่น เนนวิชาชีพ และภาษาตางประเทศ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดสารเสพติด ใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค 

 พันธกิจของสถานศึกษา 

๑. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพอยางหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม 

๒. มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะความรูควบคูคุณธรรม จริยธรรม เปนสําคัญ 
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๓. พัฒนาครูและบุคลากรใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี 

๔. พัฒนาคุณภาพและโครงสรางสถานศึกษาเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 

 

 คําขวัญ     “ วิชาชีพกาวหนา ภาษาจีนกาวไกล มั่นในคุณธรรม” 

 

 ในการดําเนินการของสถานศึกษา มีการกําหนดอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คําขวัญ

ของสถานศึกษา โดยการประชุมรวมกันระหวางครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ แลวเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา  

 

      ๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

     ในการดําเนินงานสถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาที่วา “ภาษาจีนโดดเดน มุงเนนคุณธรรม” โดยการมีสวนรวม

ของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โครงการเสริมทักษะ

วิชาการและวิชาชีพ โครงการแขงขันภาษาจีน โครงการพัฒนาภาษาจีน โครงการคายอบรมคุณธรรม

จริยธรรม โครงการสอบปฎิบัติมาตรฐานวิชาชีพ  โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมแหเทียน

เขาพรรษา และกิจกรรมลอยกระทง) เปนตน 

 

       ๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

     สถานศึกษามีการดําเนินงานและจัดทํากิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจําป และหลังจาก

การจัดกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวก็มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําป ๒๕๕๘ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาตอไป 
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       ๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

     สถานศึกษาไดจัดทําโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับอัตลักษณ ของสถานศึกษาดังนี ้

ที ่ ชื่อโครงการ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ย รอยละ ครู  
(จํานวนคน) 

 นักเรียน 
(จํานวนคน) 

๑. โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยใน
รั้ว MVC 

21 433 4.58 93.50 

๒. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมและละลาย
พฤติกรรม 

21 433 4.59 81.88 

๓. โครงการเปดบานใหมใหนอง 21 433 4.42 88.36 
๔. โครงการสานสมัพันธพ่ีนอง MVC 21 433 4.68 93.56 

๕. โครงการ Safe sex @ teen เพื่อหมูเฮา
เยาวชนคนรุนใหม 

21 433 ๔.๔4 88.72 

๖. โครงการอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัย
เสรมิสรางวินัยจราจรและปองกันอุบัติภัยใน
วิทยาลัย 

21 433 4.27 85.50 

๗. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพตดิ 21 433 4.67 93.36 
๘. โครงการกีฬาสี (MVC Games) 21 433 ๔.14 82.80 
๙. โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 21 433 4.64 93.20 

10. โครงการศูนยวัยใสฯ ๒๔ ๓๘๐ 4.67 93.36 
11. โครงการเตรยีมความพรอมรับมือแผนดินไหว

และอัคคีภยั 
๒๔ ๓๘๐ 4.62 92.32 

12. โครงการบานนีม้ีรัก ๒๔ ๓๘๐ 4.65 93.04 
13. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพตดิ  

(To be No.1) 
๒๔ ๓๘๐ 4.15 83.04 

14. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง ๒๔ ๓๖ 4.62 92.32 
15. โครงการปกครองดี MVC รุงเรือง (โฮมรูม) ๒๔ ๓๗๑ 4.64 94.60 

รวม ๔.๕๒ 89.97 
 

          จะเห็นไดวาสถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตอการพัฒนาสถานศึกษาตาม     อัต

ลักษณ โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปน ๔.๕๒ และมีคา S.D. คิดเปน ๐.๖๐ คิดเปนรอยละ ๘๙.๙๗ และจากการ

ดําเนินการของสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ทําให

นักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดและการแขงขันในปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
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 เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (เปนผูชวยวิทยากรโครงการคายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน) 

ลําดับท่ี ประเภท 
การแขงขัน ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ สถานที่เขารวม หมายเหตุ 

๑  น.ส.สุชาวลี   คําลือวงค  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๒  นายยอฮา   เบียวเช  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๓  น.ส.อาเซียง   แซยาง  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๔  นายอัสนี   แซกั่ง  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๕  น.ส.อรุณี  เชอมือกู  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๖  น.ส.จะเกอะ  มาเยอะ  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๗  น.ส.อินทิรา   แซวุย  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๘  นายวีรพล  โยธินประดับชัย  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๙  นายโยธิน   แซโจ  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๑๐  นายมงคล   แซเซอ  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๑๑  นายพงศธร   แซเจียง  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๑๒  นายณัฐพล   แซลี้  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

๑๓  นายอนุวัตร   แซจาง  อบต.โปงงาม เปนวิทยากร 

 

 เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ( รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแขงขันคัด

ลายมือภาษาจีน) 

ลําดับท่ี 
ประเภท 

การแขงขัน 
ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ สถานที่เขารวม หมายเหตุ 

๑ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.เซียมผิง   แซลู ชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๒ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.พา    นาบุญ ชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๓ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.เกศรี    ใจเส ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ

อันดับท่ี ๑ 

วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๔ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.อาม   ใจวงค ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ

อันดับท่ี ๑ 

วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๕ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.พิม   คําฟ ู ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ 

อันดับท่ี ๒ 

วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๖ คัดลายมือภาษาจีน นายวีรชิต   ตูหนะ ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ 

อันดับท่ี ๒ 

วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 
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ลําดับท่ี 
ประเภท 

การแขงขัน 
ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ สถานที่เขารวม หมายเหตุ 

๗ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.อาเดอะ   ชีหมื่อ ชมเชย วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๘ คัดลายมือภาษาจีน นายสมนึก   แลเชอ ชมเชย วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๙ คัดลายมือภาษาจีน นายพีรพงษ   ฉองจา ชมเชย วิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแมสาย 

 

๑๐ คัดลายมือภาษาจีน น.ส.อรทัย   ปนนา ชมเชย   

 

 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน กลุมภาคเหนือ   

ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

 

๑. การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว (ปวช.)  

 ๑. น.ส. อมรรัตน    แกวยะเอ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๒. น.ส. สุภาพร         สุยะใหญ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๓. นาย พีรพงษ  ฉองจา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

๒. การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (ปวช.) 

 ๑. นาย พงศกร           นวลศรี  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๒. นาย ประภาส       แสนเหลี่ยว ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

๓. โปรแกรมนําเสนอ (Microsoft Powerpoint) 2010 version.En (ปวช.) 

 ๑. นาย ประวุธ  แซฝู  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๒. นาย ฤทธิ์ไกร       ขันทฤทธิ์ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

๔. พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ปวช.) 

 ๑. นาย สรวิศ  แซหลี่  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๒. น.ส. วิกานดา  วรรณสุข ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

๕. การบัญชีเบื้องตน 2 (ปวช.) 

 ๑. น.ส. จิตตา           อะซองกู  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๒. น.ส. นภาพร       คําวัง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๓. น.ส. วนิสา  ขัตติยะ  ไดรับรางวัลเหรียญเกียรติบัตรทอง 
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๖. การแขงขันเทคนิคเสนอขาย (ปวช.)   

 ๑. นาย สอง          สองแกว  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๒. น.ส. ดาว        สุรินทร  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๓. น.ส. น้ําฝน        มานีฉาย  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

๗. การผสมเครื่องดื่ม (ปวช.) 

 ๑. นาย ชยากร           แซจาง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

๘. อานบทความภาษาตางประเทศ (ปวช.) 

 ๑. น.ส. จะเกอะ  มาเยอะ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 ๒. น.ส. พา  นาบุญ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

๙. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)  

 ๑. น.ส. พรหทัย      วูยือ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๒. นาย ชนิตพล  หวังศิริทรัพย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๓. น.ส. นงคราญ        แสงคํา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๔. น.ส. เรณุกา          ลอยแสง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๕. นาย สรศักดิ์         ไสไอ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๖. น.ส. นายะ      ลามา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

 ๗. น.ส. จินตพร  แซจาง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

๑๐. การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง (ไมระบุ) 

 ๑. น.ส. ปาริชาติ      กันกอบ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

๑๑. การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย (ไมระบุ) 

 ๑. นาย ดุสิต แซเฮย   ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

๑๒. ประเภทท่ี ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (ปวช.) 

 ๑. ตูยาแฟนตาซีจากกลองคอมพิวเตอรเกา (นายอนุชา สุขกะสิงห)  ไดรับรางวัลเหรียญเกียรติบัตรทอง 

 ๒. Analog Watch นาฬิกาจากเมนบอรด (นายอชิตพล ตะตองใจ)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๓. กรงหนูแฮมเตอรจากเคสคอมพิวเตอร (นายทวี ภัทรเสถียรชัย)    ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

ทองแดง 

 ๔. Printer Cosmetic กระเปาเครื่องสําอางจากปริ้นเตอร (นางสาวตาย แสงมณี) ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

๑๓. ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป (ปวช.) 

 ๑. เนคไทชนเผา (น.ส. สกาวรัตน เลสง) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง   
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 ๒. พิมเสนน้ําสูตรสมุนไพรนา (นายสุรเกียรติ  จีเปอะ)    ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

 ๓. ลิปสติกสูตรน้ําผึ้ง (น.ส. พฒันาพร  นามยี่)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๔. เทียนหอมเพ่ือสุขภาพ (นายธรรมรงค อายคําลอย)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 ๕. สครับขัดผิวดวยทานาคา (น.ส. เกตนสิร ินามคํา)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

๑๔. ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร (ปวช.) 

 ๑. สาคูแฟนตาซี (น.ส. วิจิตรา บัวคลี่)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๒. ลูกชิ้นหมูไขนกกระทา(น.ส. กิ๊บ มาเยอะ)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๓. น้ําพริกสามสหาย (น.ส. พรผกา ตาธิกา)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๔. ลูกอม Sweet Candy (น.ส. อรทัย ปนนา) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 ๕. กลวยมึนตึบ (นาย ธนาทร คําบุญทา) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

๑๕. ประเภทวิชา กีฬาบาสเกตบอลชาย   ไดรับรางวัลเหรียญเกียรติบัตรทอง 

  

๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษามีการประชุมวางแผนในปการศึกษา ๒๕๕๘ วาจะมีการจัดกิจกรรมคงเดิมหรือ

จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติการป ๒๕๕๘ เพื่อนําผลการประเมินที่ผานมานําไปปรับปรุงแกไข

เพื่อใหผลการดําเนินงานมีความสมบูรณมากขึ้น 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ม ี

๒ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ

ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ม ี

๓ สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ ม ี

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี

๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ม ี
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ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 
 

หมายเหตุ  กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ ๑ จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 

 ๑. วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของ

สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 ๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 ๕. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
  

วิธีดําเนินการ 

 

 ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยใชภาวะผูนําและการมีสวนรวมกับคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน โดยระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   

สถานศึกษาไดดําเนินการตาม โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการและวิชาชีพ โดยให
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู และบุคลากร 
ทางดานวิชาการ และวิชาชีพ          

สถานศึกษาไดดําเนินการตามโครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี 
โดยผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดไปศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาที่เปนแบบอยางที่
ดี จํานวน 2 แหง  
 สถานศึกษาไดดําเนินตามโครงการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร ตามกรอบของ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการ
ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
และไดทําการประเมินผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาไดมีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เดือนละ ๑ ครั้ง และ
มากกวา ๑ ครั้งตอเดือน กรณีมีการประชุมวาระพิเศษ 

สถานศึกษา มีการประชุมผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมผูปกครองและประชุมนักเรียนประจําภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สถานศึกษาไดนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียนในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป  
 
ผลการดําเนินการ 
 
 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ตามแผนปฏิบัติการประจําป 255๘ โดยใหครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 24 
คน คิดเปนรอยละ 100 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมอบรมคุณธรรมบุคลากร
ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 และไดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอสวัสดิการครู ไดคาเฉลี่ย 4.51 อยูในระดับ มากที่สุด และสถานศึกษาไดพา
ครู บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานจากสถาบันสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี จํานวน 2 แหง 
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ทําใหครู บุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูไปบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีระบบ และนําไป
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และนําไปพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่มีประโยชนตอสังคม 
สามารถถายทอดความรูและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สงเสริมใหนักเรียน มีผลงานสิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม โครงการที่เปนประโยชนตอสังคม 
 สถานศึกษาไดมีการจัดประชุม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง และมากกวา 
1 ครั้งตอเดือนกรณีมีการประชุมวาระพิเศษ และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง 
 สถานศึกษามีการประชุมผูปกครองและนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และไดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการประชุมผูปกครองและประชุมนักเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2557 ผลการประเมินผูปกครอง และนักเรียน จํานวน 100 คน มีคาเฉลี่ย 4.15 อยูในระดับดี ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ผลการประเมินผูปกครองและนักเรียน จํานวน 100 คน มีคาเฉลี่ย 
4.25 อยูในระดับ ดี โดยภาพรวมผลการประเมินใน 1 ปการศึกษา คาเฉลี่ย 4.20 อยูในระดับ ด ี
 สถานศึกษามีผลการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ดานวิสัยทัศนและความเปนผูนําของผูบริหาร มีคาเฉลี่ยรวม 4.08 อยูใน
ระดับ มาก ความสามารถดานวิชาการและบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยรวม 3.97 อยูในระดับ มาก 
ดานบริหารจัดการสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยรวม 4.20 อยูในระดับ มาก ผลรวมคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.07 
อยูในระดับ มาก 

สถานศึกษาไดนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง และนักเรียน ไปใชในแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล  

(มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน

ตนสังกัด 

ม ี

๒ สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาค

เรียนละ ๒ ครั้ง 

4 ครั้งตอ 

ภาคเรียน 

๓ สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ

อาชีวศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒ ครั้งตอ 

ภาคเรียน 

๔ สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย 

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไป

ใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

ม ี

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

คาเฉลี่ย 

๔.๐๗ 
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ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔ ดี 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. รายงานการประชุมผูปกครอง และสรุปโครงการประชุมผูปกครองและนักเรียนประจําป

การศึกษา 255๘ 
๔. รายงานโครงการประเมินการปฎิบัติงานผูบริหาร ตามกรอบของปรัชญา วิสัยทัศน พันธ

กจิ เอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
  
วิธีดําเนินการ 
 
 ในปการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมุงพัฒนาทางดานฐานขอมูล
สารสนเทศ โดยใหผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนเขาถึงฐานขอมูลไดสะดวก
และเก็บรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลเดียวกันโดยใชการเชื่อมโยงแบบเครือขายทองถิ่นและเครือขาย
ไรสาย สามารถเรียกใชงานขอมูลในฐานขอมูลไดตลอดเวลาที่มีการใชอุปกรณคอมพิวเตอร หรือ
สมารทโฟนในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เรียกวา “ระบบจัดการอาชีวศึกษา” โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แมสาย ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเครื่องเซิฟเวอร
ในการจัดเก็บขอมูลและเชื่อมตอกับระบบเครือขายทองถิ่นภายใน อีกทั้งไดดําเนินการใชงานในการนํา
ขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ซึ่งขอมูลบางสวนจัดเก็บลงในฐานขอมูลของวิทยาลัย และอีกบางสวน
จัดเก็บในฐานขอมูลออนไลนบนเว็บไซตซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และในปการศึกษา 
2559 จะดําเนินการใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป  
 
ผลการดําเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก  
 1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
 2. ขอมูลนักเรียน  
 3. ขอมูลตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ  
 4. ขอมูลบุคลากร  
 5. ขอมูลงบประมาณ และการเงิน  
 6. ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
 7. ขอมูลครุภัณฑ  
 8. ขอมูลอาคารสถานที่  
 9. ขอมูลพื้นฐานจังหวัด  
 ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ มีการพัฒนาฐานขอมูลโดยใชเครื่อง
เซิฟเวอรและใชจัดเก็บขอมูลของวิทยาลัย มีการสํารองขอมูลในฐานขอมูลและฮารดดิส มีระบบ
จัดการอาชีวศึกษาใหใชงานผูเกี่ยวของของวิทยาลัยสามารถเขาใชงานไดผานหนาเว็บไซต มีการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน ในโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลทาง
การศึกษา ปการศึกษา 2558 คาเฉลี่ย 4.13 อยูในระดับ มาก 
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ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. ระบบขอมูลสารสนเทศอยางนอย ๙ ประเภท  
1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.2 ขอมูลนักเรียน  
1.3 ขอมูลตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ  
1.4 ขอมูลบุคลากร  
1.5 ขอมูลงบประมาณและการเงิน  
1.6 ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
1.7 ขอมูลครุภัณฑ 
1.8 ขอมูลอาคารสถานที่  
1.9 ขอมูลพื้นฐานจังหวัด 

๒. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลทางการศึกษา ปการศึกษา 2558 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศโดยครูและ

บุคลากรทุกฝาย และนักเรียน 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ผล  

(มี/ไมมี) 
1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับ

สถานศึกษาที่ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

ม ี

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและปจจุบัน ม ี
3 สถานศึกษาดําเนินการให ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน

สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ 
ม ี

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน 

ม ี

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

คาเฉลี่ย 
4.13 
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มาตรฐานที่   ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบงชี้ที่   ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 
วิธีดําเนินงาน 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีความตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา จึงไดจัดกลยุทธของสถานศึกษาไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ คือ สงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง อีกทั้งสถานศึกษายังไดจัดทํา แผนพัฒนาความเสี่ยง ๕ ดาน ดานความ
ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและมั่วสุม ประจําป
การศึกษา ๒๕๕8 และจัดทําโครงการใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 
๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและ
การมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง และ
สถานศึกษาไดดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ อีกท้ังมกีารนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง โดยสถานศึกษามีการจัดทําโครงการ กิจกรรม ทั้งสิ้น
จํานวน ๑8 โครงการ ดังนี้  
 

ที ่ โครงการ 

๑. โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 
๒. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
๓. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (to be no.1) 
๔. โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 
๕. โครงการพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 
๖. โครงการเขาคายพักแรม 
๗. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
๘. โครงการกีฬาสี 
๙. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพ (ตรวจสารเสพติด) 
๑๐ โครงการศูนยวัยใส (safe sex @ teen) 
๑๑ โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 
๑๒ โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม 
๑๓ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
๑๔ โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ 
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ผลการดําเนินการ 
 
 จากการดําเนินการที่กลาวมาเบื้องตน และไดพิจารณาตามประเด็นการพิจารณาพบวา 

๑. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยาง
นอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและ
ผูปกครอง  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่
สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม 
ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน  
ผูปกครอง และสถานศึกษาไดดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ อีกทั้ง
มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง โดยสถานศึกษามีการจัดทําโครงการ 
กิจกรรม ทั้งสิ้นจํานวน ๑8 โครงการ ดังนี้  

ที ่ โครงการ 

๑๕ โครงการศูนยวัยใส (บานนี้มีรัก) 
๑๖ โครงการลําธาร น้ําใส ไรมวลพิษ 
๑๗ โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 
๑๘ โครงการเยี่ยมบาน 

ที ่ โครงการ 

๑ โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 
๒ โครงการขับขี่ปลอดภัย 
๓ โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (to be no.1) 
๔ โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 
๕ โครงการพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 
๖ โครงการเขาคายพักแรม 
๗ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
๘ โครงการกีฬาสี 
๙ โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพ (ตรวจสารเสพติด) 

๑๐ โครงการศูนยวัยใส (safe sex @ teen) 
๑๑ โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 
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ซึ่งแตละโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ

โดยหลักฐานในการเขารวมโครงการแตละครั้งไดแก ใบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมในโครงการนั้นๆ ซึ่ง
นักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕8 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 433 คน และสถานศึกษาไดดําเนินการใหครู
และบุคลากรทุกฝายเขารวมโดยการแตงตั้งหนาที่โดยการทําหนังสือคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
เพื่อทําใหการดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมเปนไปไดดวยดี ซึ่งครูและบุคลากรในวิทยาลัย
อาชีวศึกษา แมสายมีจํานวนทั้งสิ้น ๒4 คน แบงเปน ชายจํานวน 11 คน และหญิงจํานวน ๑3 คน 
ถือไดวาบุคลากรจํานวนดังกลาวเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก 
ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีการดําเนินงาน ตามแผนงานปฏิบัติการประจําป ๒๕๕8 

และแผนพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดบรรจุโครงการที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก 

 

ดานความเสี่ยง โครงการ หมายเหตุ 

ดานความปลอดภัย โครงการขับขี่ปลอดภัย 
โครงการพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 
โครงการเขาคายพักแรม 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการศูนยวัยใส (safe sex @ teen) 
โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 
โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม 
โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 
โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ 
โครงการศูนยวัยใส (บานนี้มีรัก) 
โครงการลําธาร น้ําใส ไรมลพิษ 

 

ที ่ โครงการ 

๑๒ โครงการเยี่ยมบาน 
๑๓ โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม 
๑๔ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
๑๕ โครงการเยาวชนรักษธรรมชาต ิ
๑๖ โครงการศูนยวัยใส (บานนี้มีรัก) 
๑๗ โครงการลําธาร น้ําใส ไรมวลพิษ 
๑๘ โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 
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ดานความเสี่ยง โครงการ หมายเหตุ 

 โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
โครงการเยี่ยมบาน 

 

ดานการทะเลาะ
วิวาท 

โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการเขาคายพักแรม 
โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 
โครงการศูนยวัยใส (บานนี้มีรัก) 

 

ดานสิ่งเสพติด โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 
โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (to be no.1) 
โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด  
(ตรวจสารเสพติด) 

 

ดานสังคม โครงการเขาคายพักแรม 
โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 
โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม 
โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ 
โครงการลําธาร น้ําใส ไรมลพิษ 
โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 

 

ดานการพนันและ 
การมั่วสุม 

โครงการ เยาวชนไทย รวมใจตอตานการพนัน 
 

 

 
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ                

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
ที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม 
ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน  
ผูปกครอง และสถานศึกษาไดดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ อีกทั้ง
มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง โดยสถานศึกษาการจัดทําโครงการ 
กิจกรรม ทั้งสิ้นจํานวน ๑8 โครงการ ดังนี้ 
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๔. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความ
เสี่ยง ๕ ดาน โดยนําผลการประเมินไปพิจารณาในการทําแผนงานบริหารความเสี่ยงในปตอไป ซึ่งในป
การศึกษา ๒๕๕8 พบวา ปญหาเรื่องความปลอดภัย ยังมีปญหาในเรื่องอุบัติเหตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แมสาย จึงนําเขาประชุมปรึกษาหารือในฝายกิจการนักเรียน และระดมความคิดในการลดปญหาดาน
อุบัติเหตุใหนอยลง 

ปญหาทางดานสังคม มีปญหาแตคอนขางนอย แตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายดําเนินการเฝา
ระมัดระวังดานความเสี่ยงในวิทยาลัยใหลดปริมาณนอยลง โดยจะเนนใหศูนยวัยใสเพื่อใหคําปรึกษา
และใหความรูความเขาใจและทักษะตอไป 
 
 

ที ่ โครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ 

การจัดกิจกรรม 
คิดเปนคาเฉลี่ย 

แปล
ความหมาย 

๑ โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 4.58 ดีมาก 
๒ โครงการขับขี่ปลอดภัย 4.27 ดี 
๓ โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (to be no.1) 4.15 ดี 
๔ โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 4.64 ดีมาก 
๕ โครงการพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 4.62 ดีมาก 
๖ โครงการเขาคายพักแรม 4.09 ดี 
๗ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 4.59 ดีมาก 
๘ โครงการกีฬาสี 4.14 ดีมาก 
๙ โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด  

(ตรวจสารเสพติด) 
4.67 ดีมาก 

๑๐ โครงการศูนยวัยใส (safe sex @ teen) 4.44 ดี 
๑๑ โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 4.08 ดีมาก 
๑๒ โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม 4.62 ดีมาก 
๑๓ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 4.76 ดี 
๑๔ โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ 4.52 ดีมาก 
๑๕ โครงการศูนยวัยใส (บานนี้มีรัก) 4.65 ดีมาก 
๑๖ โครงการลําธาร น้ําใส ไรมลพิษ 4.45 ดี 
๑๗ โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 4.25 ดี 
๑๘ โครงการเยี่ยมบาน 4.16 ดี 

รวมคาเฉลี่ย 4.44 ดี  
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๕. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย ๓ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการจัดทําสถิติขอมูลการบริหารความเสี่ยง ที่การเกิดปญหา

ในแตละป และนําผลมาเปรียบเทียบ โดยป ๒๕๕8 นําผลสถิติที่มีปญหาไปเปรียบเทียบกับ ป ๒๕๕7 
ปรากฏผลดังนี้ 

 

ที ่ การบริหารความเสี่ยง 
ปการศึกษา 

๒๕๕7 
ปการศึกษา 

๒๕๕8 
จํานวนนักเรียน หมาย

เหตุ ลด เพิ่ม 
๑ ดานความปลอดภัย ๑.๘๔ 1.00 /   
๒ ดานการทะเลาะวิวาท ๐ 0    
๓ ดานสิ่งเสพติด ๐ 0    
๔ ดานสังคม ๐.๕๓ 0.50 /   
๕ ดานการพนันและการมั่วสุม ๐ 0    

   
จากการประเมิน การบริหารความเสี่ยง พบวาทั้ง ๓ ดาน ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพ

ติด ดานการพนันและมั่วสุม ไมพบความเสีย่ง  
เนื่องจากนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีจํานวนนอย ครูสามารถติดตามและดูแล

ชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา ครูกับนักเรียนมีความสัมพันธเปนไปดวยดี และอบอุน   
นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได อีกทั้งนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ และครูได
พบปะใหคําปรึกษานักเรียนทุกเชาในคาบโฮมรูมและยังไดทํากิจกรรมสงเสริมการบริหารความเสี่ยง 
  
ดานความปลอดภัย 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจากการประเมิน พบวา การบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย 
มีครูและนักเรียนไดประสบอุบัติเหตุ ดังนี ้

๑. ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗๖ ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

๒. ปการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘๔ ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด พบวา การเกิดอุบัติเหตุ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๗ มี
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

๓. ปการศึกษา ๒๕๕8 มีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.92 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด พบวา การเกิดอุบัติเหตุ ป พ.ศ. ๒๕๕7 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕8 มี
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

 
ดานสังคม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจากการประเมิน พบวา การบริหารความเสี่ยงดานสังคม มี
นักเรียนทองกอนในวัยเรียน 
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๑. ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนทองกอนในวัยเรียน จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๘ 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

๒. ปการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนทองกอนในวัยเรียน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๓  
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

๓. ปการศึกษา ๒๕๕8 มีนักเรียนทองกอนในวัยเรียน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ ๐.23  
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 
พบวา มีนักเรียนทองกอนวัยเรียน ในป พ.ศ. ๒๕๕7 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕8 มีจํานวน

นักเรียนทองกอนในวัยเรียนลดลง 
           

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยง
ที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 

ม ี

2 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ม ี
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน โครงการ ม ี
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความ

เสี่ยง 
ม ี

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน ม ี
      
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕8 

๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 

๓. โครงการ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความ

ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม จํานวน ๑8 

โครงการ 
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๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดาน

ความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก 

ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม 

๖. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 

๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและ

การมั่วสุม 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 

๑ โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 

๒ โครงการขับขี่ปลอดภัย 

๓ โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (to be no.1) 

๔ โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 

๕ โครงการพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 

๖ โครงการเขาคายพักแรม 

๗ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

๘ โครงการกีฬาสี 

๙ โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพ (ตรวจสารเสพติด) 

๑๐ โครงการศูนยวัยใส (safe sex @ teen) 

๑๑ โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (โฮมรูม) 

๑๒ โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม 

๑๓ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 

๑๔ โครงการเยาวชนรักษธรรมชาต ิ

๑๕ โครงการศูนยวัยใส (บานนี้มีรัก) 

๑๖ โครงการลําธาร น้ําใส ไรมวลพิษ 

๑๗ โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 

๑๘ โครงการเยี่ยมบาน 
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มาตรฐานที่  3 การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  3.7 ระดบัคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 

วิธีดําเนินการ 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เปนวิทยาลัยที่ เปดการเรียนการสอนสายอาชีพในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนที่จะเขามาศึกษาตอตองจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือ

เทียบเทา จึงมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกลาวมาศึกษาตอจากโรงเรียนในทองถิ่น ในตัวอําเภอและ

ตางจังหวัด ซึ่งนักเรียนที่เขามาเรียนอยูในชวงอายุระหวาง ๑๕ – ๑๘ ป 

จากการทีว่ิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดเปดทําการสอนมากวา ๑๐ ป วิทยาลัยฯ จึงตระหนัก

ในเรื่องการดูแลนักเรียนเพื่อสรางความไววางใจใหกับผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาใน

วิทยาลัยฯ โดยไดตระหนักถึงมาตรฐานการดูแลนักเรียน ตระหนักถึงการสรางความเชื่อมั่นใหกับ

ผูปกครอง ดังนั้นทุกปการศึกษา วิทยาลัยฯ จะมีการปฐมนิเทศนักเรียน พรอมทั้งประชุมผูปกครอง 

เพื่อสรางความเขาใจและอธิบายถึงกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล 

และอธิบายถึงระบบการดูแลนักเรียนในวิทยาลัยใหผูปกครองไดรับทราบ เพื่อสรางความเขาใจให

ตรงกัน และเพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตามโดยมีผูปกครองคอยดูแลสอดสองกอนออกจากบานมาสู

วิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ก็มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการแตงตั้งเครือขาย

ผูปกครองเพื่อแจงขาวสาร และเพื่อรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อสํารวจ

ขอมูลดานความตองการการชวยเหลือในดานตางๆ มีการสนับสนุนทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนที่

ตองการความชวยเหลือดานทุนทรัพย มีการทําแผนพัฒนาความเสี่ยงทั้ง ๕ ดาน คือ ดานความ

ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม และดําเนิน

กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง ในสวนของผูเรียนที่มีปญญาเลิศก็มีการ

สงเสริมสนับสนุนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องสม่ําเสมอโดยการสงเสริมใหเขารับ

การแขงขันทักษะกับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานภายนอก 

 โครงการและกิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๘ ในการจัดระบบดูแล

ผูเรียน คือ 

๑. โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC เปนโครงการที่มีกิจกรรม

ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง กอนเปดเรียน เพื่อสรางความเขาใจและชี้แจงทิศทางการดําเนินงาน

ของวิทยาลัย ทั้งทางดานวิชาการ ดานกิจการ และดานอ่ืนๆ ใหผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบ 

๒. มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาใหแตละหองเรียน โดยใหมีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือกันใน

ทุกเชากอนเขาเรียน 
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๓. โครงการปกครองดี MVC รมเย็น (กิจกรรมโฮมรูม) เปนกิจกรรมที่นักเรียนจะไดพบปะกับ

ครูที่หมุนเปลี่ยนเวียนกันมาใหความรูนอกตํารา และใหขาวสารตางๆ กันทุกวันจันทร ในคาบแรก 

๔. มีการแตงตั้งเครือขายผูปกครอง เพื่อสรางเครือขายในการเขาสูระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนรวมกันอีกทั้งเพ่ือแจงขาวสารและประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องราวตางๆ ในปการศึกษา 

๕. โครงการทุนน้ําใจใหนอง เปนการจัดหาทุนใหกับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือดานทุน

ทรัพย ซึ่งที่ผานมาไดรับงบประมาณ ทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบานถ้ําเพื่อการกุศล จํานวน ๑๐ ทุนตอ

ภาคเรียน ทุนการศึกษาจากมูลนิธิดํารงชัยธรรมใหทุนการศึกษานักเรียนจนจบปริญญาตรี จํานวน ๒ ทุน   

๖. มีการจัดทําแผนพัฒนาความเสี่ยงทั้ง ๕ ดาน คือ ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะ

วิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม  

๗. จัดทําโครงการที่เขาสูระบบดูแลผูเรียน ซึ่งมีท้ังนักเรียนกลุมเสี่ยงและนักเรียนปญญาเลิศ 

 ในการดําเนินการตามการจัดโครงการเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียนนั้น   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดดําเนินการโดยการมีสวนรวมทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง  

รวมกัน มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการโดยดูผลการปฏิบัติงานจากปการศึกษา ๒๕๕๘ 
แลวนํามาปรับปรุงปรับใชในปการศึกษา ๒๕๕8 โดยบางโครงการยังทําตอเนื่อง บางโครงการตองมี

การปรับปรุงใหดีขึ้น มีการปฏิบัติงานตามแผน มีการประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปขอดี ขอดอย 

เพื่อพฒันาในปการศึกษาตอไป 

 

 โครงการที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียนมีดังนี้ 

๑. โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 

๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและละลายพฤติกรรม 

๓. โครงการเปดบานใหมใหนอง 

๔. โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมรอยดวงใจ) 

๕. โครงการ Safe sex @ teen เพื่อหมูเฮาเยาวชนคนรุนใหม 

๖. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจรและปองกันอุบัติภัยในวิทยาลัย 

๗. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 

๘. โครงการกีฬาสี   

๙. โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 

10. โครงการศูนยวัยใสฯ 

11. โครงการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 

12. โครงการบานนี้มีรัก 

13. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (To be No.1) 
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14. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง 

15. โครงการสื่อนี้เพื่อนองและผองเพ่ือน 

16. โครงการทุนน้ําใจใหนอง 

17. โครงการปกครองดี MVC รุงเรือง (โฮมรูม) 

18. การสรางเครือขายผูปกครอง 

19. โครงการประชุมผูปกครอง 

20. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ 

21. โครงการแขงขันทักษะและกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือ 

22. โครงการสงเสริมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการในการจัดระบบดูแลผูเรียน  

 

 จากการดําเนินงานในการจัดระบบดูแลผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการ จัด

กิจกรรม และโครงการเพื่อใหสอดคลองตอการจัดระบบดูแลผูเรียน ตามประเด็นการพิจารณาดังนี ้

 

ประเด็นพิจารณาขอที่ ๑. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดทําโครงการประชุมผูปกครองและประชุมนักเรียน ในทุกป

การศึกษา โดยจัดใหมีภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในปการศึกษา ๒๕๕8 ไดมีการจัดประชุมผูปกครอง และ

ปฐมนิเทศนักเรียน ณ หองประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปกครอง

และนักเรียนไดทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของวิทยาลัย พรอมทั้ง

เพื่อใหผูปกครองและไดทราบถึงขอบขายของหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผลการเรียน การใหบริการ สวัสดิการตางๆ ของวิทยาลัย   
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โดยในปการศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดสรุปโครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ย S.D รอยละ ครู  

(จํานวนคน) 

 ผูปกครอง 

(จํานวนคน) 

 นักเรียน 

(จํานวนคน) 

ประชุมผูปกครองและ
ประชุมนักเรียนประจําป
การศึกษา ๒๕๕8 (ภาค
เรียนที่ ๑) 

๒๔ ๑๔๕ ๓๘๐ ๔.๑๕ ๐.๗๔ ๘๒.๕๑ 

ประชุมผูปกครองและ
ประชุมนักเรียนประจําป
การศึกษา ๒๕๕8 (ภาค
เรียนที่ ๒) 

๒๔ ๑๖๓ ๓๗๑ ๔.๒๕ ๐.๗๑ ๘๕.๐๑ 

สรุปผลการจัดกิจกรรมโดยรวม ๔.๒๐ ๐.๗๒ ๘๓.๐๑ 

 

เกณฑการคิดคาเฉลี่ย 

 

 ๔.๕๑ -๕.๐๐      ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ดีมาก 

 ๓.๕๑-๔.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ดี  

 ๒.๕๑-๓.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  พอใช 

 ๑.๕๑-๒.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ตองปรับปรุง 

 ๑.๐๐-๑.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ตองปรับปรุงเรงดวน 
 จากการจัดกิจกรรมในโครงการพบวาคาเฉลี่ย เทากับ ๔.๒๐ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การจัด

กิจกรรมอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ ๘๓.๐๑  

 

ประเด็นพิจารณาขอที่ ๒. สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดมีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน เพื่อเปนที่ปรึกษา และ

คอยดูแลความเรียบรอยภายในหองเรียน และเปนผูประสานงานระหวาง ครูกับนักเรียน ครูกับ

ผูปกครองนักเรียน เมื่อเกิดปญหา และครูที่ปรึกษาเปนผูแนะแนวทางในการปฏิบัติตนเบื้องตนใหกับ

นักเรียน คอยดูแลเอาใจใสนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับ

ผูเรียน  นอกจากนี้ครูที่ปรึกษาจะตองจัดทําเก็บรวบรวมประวัติขอมูลการเรียนและพฤติกรรมของ
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นักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อเปนขอมูลในการออกหนังสือรับรองตาง ๆ เปนผูที่จะใหความ

เห็นชอบแกนักเรียนในการลงทะเบียนรายวิชา หรือลงทะเบียนสอบเทียบความรูหรือประสบการณ 

การขอเปลี่ยน  การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ใหคําปรึกษาและใหความเห็นชอบ ติดตาม แนะนําและ

ชวยแกปญหา พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

นอกจากนี้แลวนักเรียนจะตองพบครูที่ปรึกษาทุกเชาหลังจากทํากิจกรรมหนาเสาธง เพื่อทํา

การเช็คชื่อ และติดตามตรวจสอบปญหาของผูเรียน และใหคําปรึกษาพรอมทั้งตอบคําถามเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมในแตละชวงของวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแตละภาคเรียน หรือในแตละเดือน และใน

ทุกเชาวันจันทร ชั่วโมงที่ ๑ จะมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมขึ้น เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดพบปะ ครูใน

วิทยาลัยที่จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปใหขาวสาร ความรู ในแตละสัปดาห 

ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดมีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจําชั้นเรียน ใหทําหนาที่ดังกลาว ตาม

หนังสือคําสั่ง เลขที่ ๐๐๙/๒๕๕๗ ดังนี้ 

ชั้น ปวช.ปที่ ๑/๑  นายวินัย   สกุลพิศุทธิ์ 

ชั้น ปวช.ปที่ ๑/๒  นางสาวศรีสุดา  อินทจักร 

ชั้น ปวช.ปที่ ๑/๓  นางสาวกนกวรรณ มณีเขียว 

ชั้น ปวช.ปที่ ๑/๔ นางสาวปาริชาติ  แกวศักดิ ์

ชั้น ปวช.ปที่ ๑/๕  นางสาวเอมอร  พิพัฒนวัฒนะโยธิน 

ชั้น ปวช.ปที่ ๒/๑  นายสรศักดิ ์  รุงดี 

ชั้น ปวช.ปที่ ๒/๒  นางณิรภา  วงคคํามูล 

ชั้น ปวช.ปที่ ๒/๓  นางสาวรสริน  สุยะเสาร 

ชั้น ปวช.ปที ่๒/๔  นายสิริศักดิ ์  สุธรรมนอย  

ชั้น ปวช.ปที่ ๒/5  นางสาวอนิศรา  จันทะกูล   
ชั้น ปวช.ปที่ ๓/๑  นางสาวสุภาพร  พันกาศ 
ชั้น ปวช.ปที่ ๓/๒  นายธีรพัฒน  กุสาปน 

ชั้น ปวช.ปที่ ๓/๓  นายอํานาจ  กอใจ 

ชั้น ปวช.ปที่ ๓/๔  นายอัครเดช  เสนาเจริญ 

 

ประเด็นพิจารณาขอท่ี ๓. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงเรื่องระบบการดูแลผูเรียน และคํานึงอยูเสมอ

วาการดูแลนักเรียน โดยสถานศึกษาเปนผูดูแลเพียงฝายเดียวนั้นไมสามารถทําใหนักเรียนไดรับการ

ดูแลอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลที่ดีได ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย จึงได

จัดระบบการดูแลผูเรียนโดยความรวมมือระหวางผูปกครองและวิทยาลัยฯ   
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 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ในทุกปการศึกษา วิทยาลัยฯ จะมีการวางแผน แบงงานในการ

ดูแลนักเรียนโดยมีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา เมื่อมีการประชุมผูปกครองในแตละภาคเรียน ก็จะมีการ

ประชุมในหองเรียน  หลังจากมีการประชุมรวมทั้งวิทยาลัย ณ หองประชุมวิทยาลัยแลว นักเรียนและ  

ผูปกครองจะตองเขาประชุมที่หองของตนเองอีกครั้ง เพื่อรับฟงแนวทางปฏิบัติของนักเรียนใน

หองเรียน  พบกับครูที่ปรึกษา เพื่อทําการรูจักกัน ในภาคเรียนที่ ๒ ทุกชั้นเรียน ก็จะมีการรับฟงการ 

รายงานผลการเรียน และรายงานพฤติกรรมนักเรียน เพื่อผูปกครองจะไดรับทราบถึงพัฒนาการของ

ผูเรียน 

ในภาคเรียนที่ ๑ เมื่อมีการประชุมในชั้นเรียนดังกลาวแลว จะมีการคัดเลือกผูปกครองแตงตั้ง

ใหเปนผูปกครองเครือขายเพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสารดานขาวสาร ขอมูล กิจกรรมของวิทยาลัย 

และเพ่ือเปนการชวยเหลือกันในดานการปองกันและแกไขปญหาผูเรียนในลําดับตอไป 

ในปการศึกษา ๒๕๕8 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดแตงตั้งผูปกครองเปนเครือขาย

ผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียนอยางนอยหองเรียนละ ๑-๒ คน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ คน 

 

ประเด็นพิจารณาขอที่ ๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก 

ผูเรียนอยางนอยรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 

สถานศึกษา ไดรับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิบานถ้ําเพื่อการกุศล โดยไดรับ
ทุนการศึกษาภาคเรียนละ 30,000 บาท และไดจัดสรรปนสวนใหกับนักเรียนที่ขอรับทุน คดิเปนรอย
ละ 100 ของผูขอรับทุน โดยมีการเฉลี่ยทุนและพิจารณาจากลําดับความเดือดรอน ฐานะ และ
พฤติกรรมควบคูกันไป 

ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดรับทุนการศึกษา เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น          
3๐,๐๐๐ บาท มีนักเรียนมาสมัครขอรับทุนการศึกษาจํานวน 3๐ ราย ทางวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาแลว
วาเห็นมีความเหมาะสม นักเรียนที่มาขอรับทุนมีคุณสมบัติครบตามที่กําหนดไว คือเรียนดี มีความ
ประพฤตดิี จึงไดจัดสรรทุนการศึกษาให ทั้ง 3๐ ราย โดยไดรับทุนตามความเหมาะสมและจําเปน โดย
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
จํานวนทุนที่ไดรับ 

(บาท) 

๑ นางสาวอารยา ขมสันเทียะ ๒/๑ ๑,๕๐๐ 

๒ นางสาวอาม ใจวงค ๒/๑ ๑,๕๐๐ 

๓ นางสาวสุข อุนคํา ๒/๑ ๑,๕๐๐ 

๔ นางสาวคําแกว นามแปง ๒/๑ ๑,๕๐๐ 

๕ นางสาวบัวเขียว นาระ ๒/๑ ๑,๕๐๐ 

๖ นางสาวเกศรี ใจเส ๒/๕ ๑,๕๐๐ 
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ประเด็นพิจารณาขอที่ ๕  สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ โดยมีฝายงานกิจการ

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
จํานวนทุนที่ไดรับ 

(บาท) 

๗ นางสาวพรหทัย วูยือ ๒/๕ ๑,๕๐๐ 

๘ นายพีรพงศ ภัทรกิตตกุล ๓/๑ ๑,๕๐๐ 

๙ นางสาวแสง ตุยพรมมา ๓/๓ ๑,๕๐๐ 

๑๐ นางสาวเพชร บุญดี ๓/๓ ๑,๕๐๐ 

๑๑ นางสาววิภารัตน แสนสักหาญ ๒/๑ ๑,๐๐๐ 

๑๒ นายธีรเดช แซจาว ๒/๑ ๑,๐๐๐ 

๑๓ นางสาวพิทยารัตน เมอแลกู ๒/๑ ๑,๐๐๐ 

๑๔ นายอาชา เชอมื่อ ๒/๑ ๑,๐๐๐ 

๑๕ นางสาวอาคะณะ จางจา ๒/๔ ๑,๐๐๐ 

๑๖ นายอาตาโบ แซหยาง ๓/๑ ๑,๐๐๐ 

๑๗ นายคงชัย เลามุง ๓/๒ ๑,๐๐๐ 

๑๘ นางสาวศุภรักษ โนรี ๓/๒ ๑,๐๐๐ 

๑๙ นางสาววิจิตรา บัวคลี่ ๓/๓ ๑,๐๐๐ 

๒๐ นายสมรักษ อาหงี่ ๓/๓ ๑,๐๐๐ 

๒๑ นางสาวณัฐพร จินา ๒/๑ ๕๐๐ 

๒๒ นางสาวนภาพร คําวัง ๒/๑ ๕๐๐ 

๒๓ นางสาวสุวิษา ธิร่ํา ๒/๑ ๕๐๐ 

๒๔ นางสาวอาหมี่ ซือมื่อ ๒/๑ ๕๐๐ 

๒๕ นางสาวจิตตา อะซองกู ๒/๑ ๕๐๐ 

๒๖ นางสาวพิม คําฟู ๒/๑ ๕๐๐ 

๒๗ นางสาวจะเกอะ มาเยอะ ๒/๔ ๕๐๐ 

๒๘ นางสาวหมี่โน หมื่อแล ๒/๕ ๕๐๐ 

๒๙ นางสาวแกว คําแดง ๓/๑ ๕๐๐ 

๓๐ นางสาวรจนา จันทรธิมา ๓/๓ ๕๐๐ 

รวม ๓๐,๐๐๐ 
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นักเรียนและฝายวิชาการรวมกันจัดทําโครงการเพื่อรองรับในการปองกันและแกไข ปญหาผูเรียนกลุม

เสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู คูคุณธรรม และมีโครงการที่สงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  

โดยการที่วิทยาลัยเขารวมการแขงขันทักษะทางกีฬาและทางวิชาการ มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน

เขารวมการสอบ V-net การสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังสงผูเรียนไดเรียนรู

นอกสถานศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาวิชาการและพัฒนาตนเองในสาขาที่ตนเองเรียนมาดวย   

 ในสวนของระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดทําแผนพัฒนาความ

เสี่ยง ทั้ง ๕ ดาน คือ ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการ

พนันและการมั่วสุม โดยทางฝายกิจการนักเรียนไดจัดทําโครงการโดยการแยกถึงวัตถุประสงคเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตางๆ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปองกันความเสี่ยงดาน 

1 โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC ดานความปลอดภัย    
ดานสังคม ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด  ดานการพนันฯ 

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและละลายพฤติกรรม ดานความปลอดภัย    
ดานสังคม ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด ดานการพนันฯ 

3 โครงการเปดบานใหมใหนอง ดานสังคม 
4 โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมรอยดวงใจ) ดานสังคม 
5 โครงการ Safe sex @ teen เพื่อหมูเฮาเยาวชนคนรุนใหม ดานสังคม ดานการทะเลาะวิวาท 

ดานสิ่งเสพติด ดานการพนันฯ 
6 โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย  ดานความปลอดภัย 
7 โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด ดานสิ่งเสพติด 
8 โครงการกีฬาสี (MVC Games) ดานสังคม ดานการทะเลาะวิวาท 

ดานสิ่งเสพติด ดานการพนันฯ 
9 โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน ดานการพนันและการมั่วสุม 

10 โครงการศูนยวัยใสฯ ดานสังคม ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด ดานการพนันฯ 

11 โครงการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย ดานความปลอดภัย 
12 โครงการบานนี้มีรัก ดานความปลอดภัย    

ดานสังคม ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด ดานการพนันฯ 

13 โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (To be No.1) ดานสิ่งเสพติด 
14 โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง ดานสังคม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปองกันความเสี่ยงดาน 

15 โครงการปกครองดี MVC  รุงเรือง (โฮมรูม) ดานความปลอดภัย ดานสังคม  
ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด ดานการพนันฯ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมโครงการในระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงมีดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ย รอยละ ครู  

(จํานวนคน) 

 นักเรียน 

(จํานวนคน) 

๑. โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลาน
ปลอดภัยในรั้ว MVC 

21 433 4.58 93.50 

๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ละลายพฤติกรรม 

21 433 4.59 81.88 

๓. โครงการเปดบานใหมใหนอง 21 433 4.42 88.36 

๔. โครงการสานสัมพันธพี่นอง MVC 21 433 4.68 93.56 

๕. โครงการ Safe sex @ teen เพื่อหมูเฮา
เยาวชนคนรุนใหม 

21 433 ๔.๔4 88.72 

๖. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เสริมสรางวินัยจราจรและปองกัน
อุบัติภัยในวิทยาลัย 

21 433 4.27 85.50 

๗. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพ
ติด 

21 433 4.67 93.36 

๘. โครงการกีฬาสี (MVC Games) 21 433 ๔.14 82.80 
๙. โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการ

พนัน 
21 433 4.64 93.20 

10. โครงการศูนยวัยใสฯ ๒๔ ๓๘๐ 4.67 93.36 
11. โครงการเตรียมความพรอมรับมือ

แผนดินไหวและอัคคีภัย 
๒๔ ๓๘๐ 4.62 92.32 

12. โครงการบานนี้มีรัก ๒๔ ๓๘๐ 4.65 93.04 
13. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพ

ติด (To be No.1) 
๒๔ ๓๘๐ 4.15 83.04 

14. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง ๒๔ ๓๖ 4.62 92.32 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ย รอยละ ครู  

(จํานวนคน) 

 นักเรียน 

(จํานวนคน) 

สรุปผลการจัดกิจกรรมโดยรวม ๔.๕๒ 89.97 

 จากผลการดําเนินงานโครงการในระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง โดยโครงการดังกลาวขางตน
เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปองกันปญหาในดานตางๆ โดยจากการจัดทําโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ 
ไดคาเฉลี่ยจากการทําโครงการทั้งหมด ๔.๕๒ คิดผลสัมฤทธิ์จากโครงการรวมทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ  
89.97 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดีมาก   
 นอกจากในเรื่องการจัดตั้งโครงการเพื่อปองกันความเสี่ยงแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ก็
ไดจัดกระบวนการในการแกไขปญหาที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งหาดาน โดยการจัดตั้งฝายกิจการนักเรียน 
โดยมีฝายแนะแนว ฝายกิจกรรม และฝายปกครองทํางานรวมกัน และยังมีศูนยใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาวัยใส  เปนศูนยกลางในการจัดสื่อ จัดบุคลากรเขาชวยเหลือดานการใหคําปรึกษา จัดอบรม 
และจัดสถานที่ในการใหคําปรึกษาหรือสอบสวนพฤติกรรมอยางเหมาะสม    
 ในการดูแลเด็กนักเรียนกลุมเสี่ยงจะเริ่มจากการจัดการสํารวจขอมูลผูเรียน โดยรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลจากการกรอกแบบสํารวจตนเอง มีการคัดกรองนักเรียน ออกเปนสามกลุม คือกลุมปกติ 
กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา โดยทุกกลุมจะเขาสูกระบวนการสงเสริมพัฒนาในดานตางๆ จากการจัด
กิจกรรมในโครงการตางๆ และจัดกิจกรรมกลุมที่นักเรียนถนัด สนใจ หรือมีความสามารถ เชน การ
เปนอาสาสมัครของศูนยวัยใสฯ การเปนอาสาสมัครของกลุมเพาะเลี้ยงไสเดือน การทําสินคามาขาย
เชน ขนม อปุกรณการเรียน การเปนนักกีฬาประเภทตางๆ เชน นักกีฬาบาสเกตบอล วอลเลยบอล เป
ตอง ฯลฯ ในสวนของกลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา ก็จะดําเนินการเขาสูกิจกรรมสงเสริมพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลี่ยน   พรอมทั้งเขาสูกระบวนการปองกันและแกไข โดยสงผานมายังฝายแนะแนว และฝาย
ปกครอง และมีการสงตอ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปหากปญหานั้นยากเกินการแกไขของ
สถานศึกษา เชน ปญหาดานการตั้งครรภไมพึงประสงค ปญหาดานสติปญญาทีจ่ะตองไดรับการยืนยัน
จากแพทย เปนตน 
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กระบวนการในระบบดูแลผูเรียน  มีขั้นตอนดังแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในสวนของการสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนที่เรียนในแตละสาขา คือ สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาการตลาด และอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ที่ไดผานการคัดกรอง โดยมีขั้นตอนตั้งแตการทําแบบสํารวจนักเรียนเพื่อรูจักเปน
รายบุคคลแลว ทางวิทยาลัยก็ไดมีการฝกฝน เพิ่มพูนความรู และสงเสริมใหผูเรียนเขาสูเวทีการ
ประกวดในโครงการตางๆ ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา นอกจากการสนับสนุน
ความสามารถใน สี่สาขาขางตนแลว ยังสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีปญญาเลิศ หรือมีความสามารถ
พิเศษดานกีฬา  ดานการขับรอง ดานมารยาทและการสมาคม ใหไดเขาสูการประกวดในเวทีตาง ๆ อีก
ทั้งยังไดสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการเปนผูนํา เปนวิทยากรอาสาสมัคร แลวนําความรูมาเผยแพร 
นอกจากนี้ยังไดนําวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา เรียนรู และคนหาตนเอง 
โดยมีโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ ดังตอไปนี ้
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๑. โครงการสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนชั้น

ปที่ ๓ ไดทําโครงการมาทั้งสิ้น 45 โครงการ เชน โครงการนําเคสคอมพิวเตอรมาทําเปนตูยา, กลองใส

เครื่องสําอาง ฯลฯ 

๒. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบปฏิบัติมาตรฐาน

วิชาชีพ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๓ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาความรูของ

นักเรียนสาขาการบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ การตลาด และการทองเที่ยว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จากผลการดําเนินการทําใหนักเรียนผานการทดสอบขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกพาณิชยกรรม 

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 

ดังนี้ 

 
ภาคทฤษฎี   
 

ระดับ 
จํานวนผูเรียนลงทะเบียนเรียน

ครบ 

จําวนผูเรียนที่สอบผาน / ไมผาน 
สอบผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปวช. ๘๘ ๘๖ ๙๘ ๒ ๒ 

 
ภาคปฏิบัต ิ
 

ระดับ 
จํานวนผูเรียนลงทะเบียนเรียน

ครบ 

จําวนผูเรียนที่สอบผาน / ไมผาน 
สอบผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปวช. ๘๘ ๘๖ ๙๘ ๒ ๒ 

 
๓. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพกีฬานักเรียน นักศึกษา  สถานศึกษาเอกชนใน

ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ ๒9 ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 ทางวิทยาลัยฯไดสง

นักเรียนเขารวมการแขงขันหลายประเภทและไดรับรางวัล มีรายการดังตอไปนี ้
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 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน  
กลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

1. การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว (ปวช.)  
1. น.ส.อมรรัตน    แกวยะเอ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. น.ส. สุภาพร         สุยะใหญ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
3. นาย พีรพงษ        ฉองจา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

2. การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (ปวช.) 
1. นาย พงศกร         นวลศรี  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. นาย ประภาส       แสนเหลี่ยว ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

3. โปรแกรมนําเสนอ (Microsoft Powerpoint) 2010 version.En (ปวช.) 
1. นาย ประวุธ       แซฝู  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. นาย ฤทธิ์ไกร       ขันทฤทธิ์ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

4. พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ปวช.) 
1. นาย สรวิศ           แซหลี่  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. น.ส. วิกานดา วรรณสุข ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

5. การบัญชีเบื้องตน 2 (ปวช.)  
1. น.ส. จิตตา           อะซองกู  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. น.ส. นภาพร       คําวัง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
3. น.ส. วนิสา  ขัตติยะ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

6. การแขงขันเทคนิคเสนอขาย (ปวช.)  
1. นาย สอง          สองแกว  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. น.ส. ดาว        สุรินทร  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. น.ส. น้ําฝน        มานีฉาย  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

7. การผสมเครื่องดื่ม(ปวช.) 
1. นาย ชยากร         แซจาง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. อานบทความภาษาตางประเทศ (ปวช.) 
1. น.ส. จะเกอะ      มาเยอะ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
2. น.ส. พา  นาบุญ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

9. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ปวช.)   
1. น.ส. พรหทัย      วูยือ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. นาย ชนิตพล    หวังศิริทรัพย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
3. น.ส. นงคราญ       แสงคาํ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
4. น.ส. เรณุกา          ลอยแสง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
5. นาย สรศักดิ์         ไสไอ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
6. น.ส. นายะ      ลามา  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
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7. น.ส. จินตพร แซจาง  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
10. การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง  

1. น.ส. ปาริชาติ     กันกอบ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
11. การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย 

1. นาย ดุสิต แซเฮย  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
12. ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (ปวช.) 

1. ตูยาแฟนตาซีจากกลองคอมพิวเตอรเกา (นายอนุชา สุขกะสิงห) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. Analog Watch นาฬิกาจากเมนบอรด (นายอชิตพล ตะตองใจ) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. กรงหนูแฮมเตอรจากเคสคอมพิวเตอร (นายทวี ภัทรเสถียรชัย) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

ทองแดง 
4. Printer Cosmetic กระเปาเครื่องสําอางจากปริ้นเตอร (นางสาวตาย แสงมณี) ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
13. ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป (ปวช.) 

1. เนคไทชนเผา (น.ส. สกาวรัตน  เลสง) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  
2. พิมเสนน้ําสูตรสมุนไพรนา (นายสุรเกียรติ  จีเปอะ)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  
3. ลิปสติกสูตรน้ําผึ้ง (น.ส. พฒันาพร  นามยี่) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
4. เทียนหอมเพื่อสุขภาพ (นายธรรมรงค อายคําลอย)   ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
5. สครับขัดผิวดวยทานาคา (น.ส. เกตนสิริ นามคํา) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

14. ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร (ปวช.) 
1. สาคูแฟนตาซี (น.ส. วิจิตรา บวัคลี่)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. ลูกชิ้นหมูไขนกกระทา (น.ส. กิ๊บ มาเยอะ)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. น้ําพริกสามสหาย (น.ส. พรผกา ตาธิกา)   ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
4. ลูกอม Sweet Candy (น.ส. อรทัย ปนนา)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
5. กลวยมึนตึบ (นาย ธนาทร คําบุญทา)  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

15. ประเภทวิชา กีฬาบาสเกตบอลชาย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
  

4.  มีการสนับสนุนส ง เสริมใหผู เ รี ยนเข ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ                                      
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕8  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-
NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.) มาเทียบ
กับเกณฑของตัวบงชี้ที่ ๑.4 มีผลสัมฤทธดังนี้ 
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ระดับ สาขาวิชา 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
ผูเรียนที่

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

รอยละ 

จํานวน
นักเรียนที่
ผานเกณฑ
ระดับชาต ิ

รอยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม 97 ๙๕ 97.94 ๘๓ ๘๗.๓๗ 
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

34 32 
94.12 

๒๓ ๗๑.๘๘ 

รวมทั้งหมด 131 127 96.95 106 83.46 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สทศ.) โดยมีการดําเนินการสงขอมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา และไดดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขต
เชียงราย ซึ่งไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนศูนยสอบบริหารการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเปนสนามสอบ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา ๒๕๕8 ระดับ ปวช. ๓ วันเสาร
ที่ ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๕9 โดยมีวิทยาลัยเขารวมทดสอบ ๒ วิทยาลัย คือ ๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม
สาย ๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีแมสาย หลังจากไดดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษาแลวไดสรุปผลรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ดาน (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ โดยแยกสาขาวิชาพาณิชยกรรมมีนักเรียนลงทะเบียนเขาทดสอบ 95 คน ผานเกณฑ 83 คน 
คิดเปนรอยละ 87.37 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีนักเรียนลงทะเบียนเขาทดสอบ 32 คน 
ผานเกณฑ 23คน คิดเปนรอยละ 71.88 ภาพรวมของสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปน
รอยละ 83.46   

๔. มีโครงการเชิญวิทยากรจากภายนอกอบรมใหความรู ในโครงการอบรมเรียนรู

ตามสาขาเพื่อพัฒนาวิชาการจากวิทยากรภายนอก จากการดําเนินงานในโครงการและไดประเมินผล

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในโครงการ ไดรับผลดังนี้  

สาขาบัญชี    มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 88.40      อยูในระดับ  ดี 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 89.28         อยูในระดับ  ดี 
สาขาการตลาด   มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 88.40          อยูในระดับ  ดี 
สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 90.48  อยูในระดับ  ดีมาก 

๕. โครงการแขงขันทักษะดานวิชาชีพดานการทองเที่ยว Road Show ของสาขา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีผลความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในโครงการ คิดเปนรอยละ 98.06  
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ถือวาอยูในเกณฑดีมาก นักเรียนใหความสนใจ และไดรับประสบการณจริง จากการเขารวมกิจกรรม 

นักเรียนในสาขารวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมดีมาก        

๖. การสนับสนุนใหผู เรียนที่มีความสามารถในดานการพูด การทํากิจกรรม

นันทนาการ  การฝกทักษะชีวิต มาเปนผูเผยแพรความรู ในเรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี โดยการให

นักเรียนที่มีความสนใจ เขามาเปนอาสาสมัครของศูนยวัยใสฯ โดยการอบรมใหความรู และสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนที่เปนอาสาสมัคร รวมกันผลิตสื่อ และออกไปเผยแพรความรูใหกับเพื่อนรวม

สถาบันและชุมชนตอไป 

๗. การสนับสนุนใหผูเรียนไดทําประโยชนเพื่อสังคม โดยการจัดทําคายนันทนาการ 

สานรักแดนองขึ้น ผลจากการจัดกิจกรรมไดรับการประเมินความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.40 ถือวาดี

มาก   

๘. ในสวนของสาขาการบัญชี ไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูที่

ตนเองไดรับไปถายทอดใหกับชุมชน เชน 

 ๘.๑ ไดเขารวมกับสหกรณผูปลูกกระเทียมแมสาย จํากัด รวมกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแมสาย ไดปฏิบัติหนาที่เปนครูอาสา ถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเบื้องตน การ

จัดทํารายละเอียดทุนเรือนหุน รายละเอียดเงินรับฝากออมทรัพย การคํานวณหาคาเสื่อมราคา

สินทรัพยถาวร และการจัดทํารายละเอียดลูกหนี้รายตัว ดวยระบบ Manual และการใชโปรแกรม 

Microsoft office word และ Microsoft office excel แกคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณผู

ปลูกกระเทียมแมสาย จํากัด ตามโครงการบริการ วิชาชีพสาขาการบัญชีสูชุมชน    

     ๘.๒ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดทําหนาที่เปนครูอาสา ถายทอดความรู

เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเบื้องตนและโจทยบัญชีนารูเกี่ยวกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนตาม

โครงการ   

 ๘.๓ สงเสริมใหนักเรียนในสาขาบัญชีไดปฏิบัติหนาที่ธนาคารโรงเรียนและ

เจาหนาที่ธนาคารความดี    

  ๘.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเปนวิทยากรใหความรูดานการ

เพาะเลี้ยงและทําปุยอินทรียชีวภาพจากขยะ (ไสเดือน) การจัดทําบัญชีรับ–จายในครัวเรือน และ

ธนาคารความดีใหแกคณะศึกษาดูงานจากพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโปงงาม 

๙. ในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับความรู และเขาสู

เวทีการประกวด อาทิเชน โครงการอบรม ICT ใหกับนักเรียน 

  ๑๐. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน ในดานการ

เปนวิทยากรอาสา อบรมใหความรูแกเยาวชนในพื้นที่ตําบลโปงผา เรื่องทักษะการปฏิเสธและปญหา
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ทองไมพรอม โดยทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโปงผา โดยอบรมใหกับเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ตําบลโปงผา และนักเรียนในวิทยาลัยฯ รวมเปนวิทยากรกับคณะครู 

 
ผลการดําเนินการ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน ม ี
2.  สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยาง

นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
5 ครั้ง/
สัปดาห 

3.  สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน ม ี
4.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน

อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 
ม ี

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ ม ี
 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

๑. โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 

๒. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และละลายพฤติกรรม 

๓. โครงการเปดบานใหมใหนอง 

๔. โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมรอยดวงใจ) 

๕. โครงการ Safe sex@teen เพื่อหมูเฮาเยาวชนคนรุนใหม 

๖. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจรและปองกันอุบัติภัยในวิทยาลัย 

๗. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 

๘. โครงการกีฬาสี   

๙. โครงการเยาวชนไทยรวมใจตอตานการพนัน 

10. โครงการศูนยวัยใสฯ 

11. โครงการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 

12. โครงการบานนี้มีรัก 
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13. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (To be No.1) 

14. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง 

15. โครงการสื่อนี้เพื่อนองและผองเพ่ือน 

16. โครงการทุนน้ําใจใหนอง 

17. โครงการปกครองดี MVC รุงเรือง (โฮมรูม) 

18. การสรางเครือขายผูปกครอง 

19. โครงการประชุมผูปกครอง 

20. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ 

21. โครงการแขงขันทักษะและกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือ 

22. โครงการสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน 
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มาตรฐานที่  ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

ของสถานศึกษาและการใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ      โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
  

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดใหความสําคัญกับในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานอยางตอเนื่อง 
มีการพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน โดยทางวิทยาลัยไดมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาในสวนของอาคารสถานที่ตางๆ และภูมิทัศนโดยรอบของวิทยาลัยเสมอ โดยในป
การศึกษา 2558 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558 โดยไดดําเนินโครงการ MVC 
สดใสใสใจสิ่งแวดลอม (กิจกรรมสวนสวยดวยมือเรา) โครงการ 5 ส. สดใส ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟใน
วิทยาลัย โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบบูรณาการ ตามแผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑและอุปกรณ
ทางการศึกษา และวัสดุฝกเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ และพ้ืนที่ฝกปฏิบัติงาน การปูกระเบื้องทาง
เดินหนาอาคารไลออน การปรับปรุงเวทีหอประชุมรวมกับโรงเรียนสอนภาษาจีน การซอมแซมและ
เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ โรงเก็บของ รานคาจําลอง จัดสรางสนามฟุตซอลโดยตอเติมจากสนามบาส
เก็ตบอลรวมกับศิษยเกาฯ การเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 1 การซอมระบบระบายน้ํา รางน้ําหนา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ การปรับภูมิทัศนหนาอาคารเรียน อาคารไลออน การทาสีรั้วดานหนาวิทยาลัย 
การซอมแซมอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหสามารถใชการได และมีโครงการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการรานคาในวิทยาลัยอีกดวย ซึ่งทางวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ตางๆ และมีการปรับภูมิทัศนอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญมาก 
รวมถึงมีการประชุมวางแผนในการพัฒนาเปนประจํา เพื่อพัฒนาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา   
 
ผลการดําเนินการ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดดําเนินการตามแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
โดยมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมตางๆ จัดทําการปูกระเบื้องทางเดินหนาอาคารไลออน การปรับปรุงเวที
หอประชุมรวมกับโรงเรียนสอนภาษาจีน การซอมแซมและเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ปรับปรุงโรงเก็บ
ของ รานคาจําลอง จัดทําสนามฟุตซอล การเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 1 การซอมระบบระบายน้ํา 
รางน้ําหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ การปรับภูมิทัศนหนาอาคารเรียน อาคารไลออน การทาสีรั้ว
ดานหนาวิทยาลัย การซอมแซมอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหสามารถใชการได นอกจากนี้ทางวิทยาลัย ไดมี
การประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ 
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หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.70 อยูในเกณฑ ดีมาก 
 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ในสวนตางๆที่บกพรอง มีการปรับปรุง     
ภูมิทัศน และหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ    
โรงอาหาร นํามาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนรานคาใหมที่ไมผานการ
ประเมิน และมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงานศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู 

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 

ม ี

๒ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี

๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

 

ม ี

๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คาเฉลี่ย 

๔.๗๐ 

๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ ม ี

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 แผนปฏิบัติการประจําการ ปการศึกษา 2558 
1. รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558  

- โครงการ MVC สดใส ใสใจ สิ่งแวดลอม (กิจกรรมสวนสวยดวยมือเรา)   
- โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟในวิทยาลัยฯ 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ และ

พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน   
2. หลักฐานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ภูมิทัศนและอาคาร
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สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ 
3. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ไดแก สรุปผลแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหาร 
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มาตรฐานที่  3  ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบงชี้ที่  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมีวิธีการดําเนินการจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 255๘ ของวิทยาลัย ในปการศึกษา 255๘ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดมีการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ซื้อวัสดุสื่อการสอน สาขาการบัญชี    8,230  บาท 
 หัก สวนลด         300  บาท 
  รวมเปนจํานวนเงิน    7,930  บาท 
๒. ซื้อวัสดุสื่อการสอน สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  4,419  บาท 
๓. ซื้อวัสดุสื่อการสอน สาขาการตลาด          16,๔03  บาท 
 หัก สวนลด         383  บาท 
  รวมเปนจํานวนเงิน            16,020  บาท 
 

๔. ซื้อวัสดุสื่อการสอน สาขาการทองเที่ยว           19,958  บาท 
 หัก สวนลด         246  บาท 
  รวมเปนจํานวนเงิน            19,712  บาท 
 

๕. ซื้อวัสดุสื่อการสอน สาขาวิชาพื้นฐาน   4,364  บาท 
 หัก สวนลด         792  บาท 
  รวมเปนจํานวนเงิน    3,572  บาท 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น            51,653  บาท  
  งบประมาณจากโครงการ          200,000  บาท 
  งบประมาณที่ใชในโครงการ           51,653   บาท 

  คงเหลือเงิน         148,347  บาท 

๖. ซื้อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน จํานวน ๔๔ เครื่อง เปนเงิน 479,028  บาท 
ใชงบประมาณสนับสนุนทางวิทยาลัย   330,681  บาท   
รวมเปนเงินทั้งสิน (สี่แสนเจ็ดหมื่นเกาพันยี่สิบแปดบาทถวน) 479,028  บาท 
 
วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยใชแบบประเมิน มาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 1 – 5 โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2๗ คน คิดเปน 100 
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เปอรเซ็นต และนักเรียน จํานวน 7๓ คน คิดเปน 20 เปอรเซ็นต รวมครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน จํานวน 100 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.๕๕ อยูในระดับ มากท่ีสุด 
 
ผลการดําเนินการ 
 เมื่อพิจารณาจากประเด็นการพิจารณาพบวา มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
255๘ โดยทําโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 255๘ และมีการจัดทําการ
ประเมินความพึงพอใจการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ผลการประเมินมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.๕5 อยูในระดับ มากที่สุด 
และวิทยาลัยฯ จะนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และคอมพิวเตอร 

ม ี

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน 

ม ี

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ม ี
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ม ี

 
ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 

๑. แผนปฏิบัติการประจําป 255๘ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ พรอมผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และคอมพิวเตอร โดยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน และขอเสนอแนะผลการการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

 

 



117 
 

มาตรฐานที่   ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่   ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕ 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕ 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกไมนอยกวารอยละ ๕ 

 
วิธีดําเนินการ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรของสถานศึกษา ไวในแผนพัฒนาของสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๓ 
คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ โดย
กําหนดเปาประสงควา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป และจัดทําโครงการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑการประกัน
คุณภาพภายใน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนจัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย และงาน
สรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอก มีโครงการดังนี้  

๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางดานวิชาการและวิชาชีพ และมีกิจกรรมยอยดังนี ้
๑.๑ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒ พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตคร ู

๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงานองคกรทางวิชาชีพ 

๓. โครงการเชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเลิศ 
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๔. โครงการใหทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 
๕. โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีดี 
๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๗. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 นอกจากนี้สถานศึกษาไดสงครูไปประชุม อบรมและสัมมนา ตามที่ตนสังกัดและหนวยงาน

ภายนอกจัดขึ้น 
  

ผลการดําเนินการ 
 ๑. ในป ๒๕๕๘ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
ดังนี้ 
  ๑.๑ อบรมหลักสูตรการบูรณาการคุรธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ 
คนไดแก 
   ๑.๑.๑ นางสาวอนิศรา จันทะกูล 
   ๑.๑.๒ นางสาวณิรภา  วงคคํามูล 
  ๑.๒ อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู เรื่องการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรูสําหรับครูผูสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตามโครงการพัฒนา
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
จํานวน ๒ คนไดแก 
   ๑.๒.๑ นายประเสริฐ กางออนตา 
   ๑.๒.๒ นายธีรพัฒน กุสาปน   
  ๑.๓ อบรม โครงการอบรมนายทะเบียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ จํานวน ๒ คน ไดแก    

๑.๓.๑ นายสถิต  สมกาศ 
   ๑.๓.๒ นายสรศักดิ ์ รุงดี 
  ๑.๔ อบรมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชน จํากัด จํานวน 6 คนไดแก  
   ๑.๔.๑ นางจันทรจิรา ทาลัดชัย 
   ๑.๔.๒ นางสาวพรรณ ี พงคดา 
   ๑.๔.๓ นายอัครเดช  เสนาเจริญ 
   ๑.๔.๔ นายชัยวัฒน ขามหก 
   ๑.๔.๕ นางสาวสุภาพร พันกาศ 
   ๑.๔.๖ นางสาววิไลรัตน กันพนม 
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  ๑.๕ อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Google Apps for 
Education (GAFE) ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จํานวน 
5 คน ไดแก 
   ๑.๕.๑ นางจันทรจิรา ทาลัดชัย 
   ๑.๕.๒ นายธีรพัฒน กุสาปน 
   ๑.๕.๓ นางกนกวรรณ มณีเขียว 
   ๑.๕.๔ นายอัครเดช เสนาเจริญ 
   ๑.๕.๕ นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ 
  ๑.๖ อบรมคอมพิวเตอรระบบการนําสงเงินสะสมและเงินสมทบ ON LINE ผาน
ระบบอินเตอรเน็ท WEB APPILICATION จํานวน ๑ คน ไดแก 
   ๑.๖.๑ นางเนตรนภา   กาใจ 
  ๑.๗ อบรมการดําเนินโครงการสรางสรรคสื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการ
ออกเสียงประชามติ จํานวน ๑ คน ไดแก 
   ๑.๗.๑ นายสถิต   สมกาศ 
  ๑.๘ การประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ ๘ จํานวน ๑ คน ไดแก 
   ๑.๘.๑ นางสาวศุภณิดา   แสงวรรณ 
  ๑.๙ อบรมการจัดการเรียนรูบู รณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย รวมกับ บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด จํานวน ๒ คน ไดแก 
   ๑.๙.๑ นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน 
   ๑.๙.๒ นางสาวสุปราณ ี กาติ๊บ 
  ๑.๑๐ อบรม งานวิจัย สรางสรรค เชิงนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษา โครงการพัฒนา
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน หลกัสูตรการพัฒนาศักยภาพครู จํานวน ๙ คน ไดแก 
   ๑.๑๐.๑ นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ 
   ๑.๑๐.๒ นางจันทรจิรา ทาลัดชัย 
   ๑.๑๐.๓ นางสาวพรรณ ี พงคดา 
   ๑.๑๐.๔ นางสาวสุภาพร  พันกาศ 
   ๑.๑๐.๕ นายชัยวัฒน ขามหก 
   ๑.๑๐.๖ นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ 
   ๑.๑๐.๗ นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน 
   ๑.๑๐.๘ นายอัครเดช เสนาเจริญ 
   ๑.๑๐.๙ นางสาววิไลรัตน กันพนม 
  ๑.๑๑ อบรมการเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบโครงานเปนฐาน PjBL จํานวน ๔ 
คน ไดแก 
   ๑.๑๑.๑ นายสรศักดิ ์ รุงดี 
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   ๑.๑๑.๒ นายวินัย สกุลพิศุทธิ์ 
   ๑.๑๑.๓ นายอํานาจ กอใจ 
   ๑.๑๑.๔ นางสาวรสริน สุยะเสาร 
  ๑.๑๒ อบรมโครงการอบรมแกนนํา ศูนยวัยใสฯ ขององคการบริหารสวนตําบล
โปงงาม จํานวน ๑๔ คน ไดแก 
   ๑.๑๒.๑ นางสาววิไลรัตน  กันพนม 
   ๑.๑๒.๒ นางสาวเสาวลักษณ จันทรวงค 
   ๑.๑๒.๓ นางสาวศรีสุดา  อินทรจักร 
   ๑.๑๒.๔ นายวินัย  สกุลพิศุทธิ์ 
   ๑.๑๒.๕ นายอํานาจ  กอใจ 
   ๑.๑๒.๖ นายสุริยนต  ศรีชมพ ู
   ๑.๑๒.๗ นายธีรพัฒน  กุสาปน 
   ๑.๑๒.๘ นางเนตรนภา  กาใจ 
   ๑.๑๒.๙ นายอัครเดช  เสนาเจริญ 
   ๑.๑๒.๑๐ นางสาวสุภัทรา  เอียดปราบ 
   ๑.๑๒.๑๑ นางสาวรสริน  สุยะเสาร 
   ๑.๑๒.๑๒ นางสาวปาริชาต ิ แกวศักดิ ์
   ๑.๑๒.๑๓ นางสาวพรรณ ี พงคดา 
   ๑.๑๒.๑๔ นางสาวอนิศรา  จันทะกูล 
  ๑.๑๓ อบรมหลักสูตรการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย  ของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน ๒๕ คน ไดแก 
   ๑.๑๓.๑ นางสาวศุภณิดา  แสงวรรณ 
   ๑.๑๓.๒ นางจันทรจิรา  ทาลัดชัย 
   ๑.๑๓.๓ นางสาวเสาวลักษณ จันทรวงค 
   ๑.๑๓.๔ นางสาวศรีสุดา  อินทรจักร 
   ๑.๑๓.๕ นายวินัย  สกุลพิศุทธิ์ 
   ๑.๑๓.๖ นางสาวณริภา  วงคคํามูล 
   ๑.๑๓.๗ นายสุริยนต  ศรีชมภู 
   ๑.๑๓.๘ นายธีรพัฒน  กุสาปน 
   ๑.๑๒.๙ นางเนตรนภา  กาใจ 
   ๑.๑๓.๑๐ นายอัครเดช  เสนาเจริญ 
   ๑.๑๓.๑๑ นางสาวสุภัทรา  เอียดปราบ 
   ๑.๑๓.๑๒ นางสาวรสริน  สุยะเสาร 
   ๑.๑๓.๑๓ นางสาวปาริชาต ิ แกวศักดิ ์
   ๑.๑๓.๑๔ นางสาวพรรณ ี พงคดา 
   ๑.๑๓.๑๕ นางสาวอนิศรา  จันทะกูล 
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   ๑.๑๓.๑๖ นางสาววิไลรัตน กันพนม 
   ๑.๑๓.๑๗ นางสาวสุภาพร   พันกาศ 
   ๑.๑๓.๑๘ นายชัยวัฒน  ขามหก 
   ๑.๑๓.๑๙ นายประเสริฐ  กางออนตา 
   ๑.๑๓.๒๐ นายการันยภาส ศรีบุญยทรรศ 
   ๑.๑๓.๒๑ นางสาวสุปราณ ี กาติ๊บ 
   ๑.๑๓.๒๒ นายสิริศักดิ ์  สุธรรมนอย 
   ๑.๑๓.๒๓ นายสรศักดิ ์  รุงดี 
   ๑.๑๓.๒๔ นายสถิต  สมกาศ 
   ๑.๑๓.๒๕ นางสาวกนกวรรณ มณีเขียว   

๑.๑๔ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมอบหมายใหผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขาประชุม อบรม วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอก ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑.๑๔.๑ การประชุมเรื่องโครงการรวมพลังสรางสุขภาพชุมชนตําบลโปงงาม 
ครั้งที่ ๖  ของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

๑.๑๔.๒ การประชุมคณะทํางานกําหนดพื้นที่บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 
ของสํานักงานสรรพสามิตรพี้นที่เชียงราย ศูนยราชการกระทรวงการคลัง 

๑.๑๔.๓ การประชุมเพื่อรับทราบขอราชการตางๆ และงานของทางสมาคม
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย ของสํานักงานเขตพ้ีนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ 

๑.๑๔.๔ การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพี้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/2๕๕๘ 
ของสํานักงานลูกเสือเขตพี้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

๑.๑๔.๕ การประชุมรวมกิจกรรมขบวนแหของดี อบต.โปงงาม ขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงงาม 

๑.๑๔.๖ การประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

๑.๑๔.๗ การประชุมกําหนดการรวมกิจกรรมโครงการอาชีวะเอกชน สรางคน 
สรางชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

๑.๑๔.๘ การประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการแขงขันทักษาะวิชาชีพ
และกีฬา ครั้งที่ ๑๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ 

๑.๑๔.๙ การประชุมสมัยสามัญประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงราย 

๑.๑๔.๑๐ เขารวมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวา
มหาราช และเปดกิจกรรมโครงการอาชีวะเอกชน สรางคน สรางชาติ ของกลุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน 
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   ๑.๑๔.๑๑ เขารวมโครงการธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง พ.ศ.
๒๕๕๘ ของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
   ๑.๑๔.๑๒ การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๑.๑๔.๑๓ เขารวมกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมที่วา
การอําเภอแมสาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย 
   ๑.๑๔.๑๔ การประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
   ๑.๑๔.๑๕ เขารวมการจัดนิทรรศการในงาน “ม.ป.ศ. นิทรรศการครั้งที่ 
๑๑” ของโรงเรีนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
   ๑.๑๔.๑๖ การประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
   ๑.๑๔.๑๗ การประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองเด็กอําเภอแมสาย ของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงราย 

๑.๑๕ ผูบริหาร ครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี 
ณ โรงเรียนฉือจี้ จ.เชียงใหม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒๗ คน ไดแก 
   ๑.๗.๑ นางสาวศุภณิดา  แสงวรรณ 
   ๑.๗.๒ นางจันทรจิรา  ทาลัดชัย 
   ๑.๗.๓ นายศิริศักดิ ์  สุธรรมนอย 
   ๑.๗.๔ นายสถิต   สมกาศ 
   ๑.๗.๕ นายประเสริฐ  กางออนตา 
   ๑.๗.๖ นายสรศักดิ ์  รุงดี 
   ๑.๗.๗ นายสุริยนต  ศรีชมพ ู
   ๑.๗.๘ นายวินัย   สกุลพิศุทธิ์ 
   ๑.๗.๙ นายธีรพัฒน  กุสาปน 
   ๑.๗.๑๐ นายอํานาจ  กอใจ 
   ๑.๗.๑๑ นางสุภัทรา  เอียดปราบ 
   ๑.๗.๑๒ นางสาวพรรณ ี  พงคดา 
   ๑.๗.๑๓ นางสาวณิรภา  วงศคํามูล 
   ๑.๗.๑๔ นางสาวอนิศรา  จันทะกูล 
   ๑.๗.๑๕ นางสาวศรีสุดา  อินทจักร 
   ๑.๗.๑๖ นางกนกวรรณ  มณีเขียว 
   ๑.๗.๑๗ นางสาวเสาวลักษณ จันทรวงค 
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   ๑.๗.๑๘ นางสาวรสริน  สุยะเสาร 
   ๑.๗.๑๙ นางสาวปาริชาต ิ แกวศักดิ ์
   ๑.๗.๒๐ นางเนตรนภา  กาใจ 
   ๑.๗.๒๑ นายอัครเดช  เสนาเจริญ 
   ๑.๗.๒๒ นายภูวนารถ  ศรีทอง  
   ๑.๗.๒๓ นางสาวสุภาพร  พันกาศ 
   ๑.๗.๒๔ นายชัยวัฒน  ขามหก 
   ๑.๗.๒๕ นายการันยภาส  ศรีบุญยทรรศ 
   ๑.๗.๒๖ นางสาวสุปราณ ี  กาติ๊บ 
   ๑.๗.๒๗ นางสาววิไลรัตน  กันพนม 
 สรุปในปการศึกษา ๒๕๕๘ มี ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๒๗ คน ไดรับการ
ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๒. ในป ๒๕๕๘ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดทําแผนพัฒนาป ๒๕๕๘ ใหมีโครงการ
ใหทุนวิจัยจํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยแบงการทําวิจัย ทั้งหมด ๙ เลม แยกตามสาขา 
ดังนี้ 

เลมที่ รายชื่อสมาชกิกลุม ชื่อเรื่องวิจัย สาขา 
ทุนสนับสนุน
งานวิจัย ฯ 

1 1. นายอัครเดช   เสนาเจริญ 
2. นางสาววิไลรัตน  กันพนม 
3. นายวินัย   สกุลพิศุทธิ ์

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอพุทธสถานถ้ําปลา 
ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

1,000 บาท 

2 1. นางสาวสุปราณี  กาติ๊บ 
2. นายสรศักดิ์   รุงดี 
3. นายภูวนารถ  ศรีทอง 

ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพติดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

1,000 บาท 

3 1. นางสาวพรรณี   พงคดา 
2. นายสิริศักดิ์  สุธรรมนอย 

ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานเงิน 
ฝากของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบาน 
รองกอ ตําบลแมคํา  อําเภอแมจัน   
จังหวัดเชียงราย 

การบัญช ี 1,000 บาท 

4 1. นางสาวศรีสุดา  อินทจักร 
2. นางสาวสุภาพร  พันกาศ 
3. นายชัยวัฒน   ขามหก 

ความพึงพอใจในการฝากออมทรัพยวันละบาท ของ
หมูบานถ้ําสันติสุข หมู 4 ตําบลโปงงาม  อําเภอแมสาย  
จังหวัดเชียงราย 

การบัญช ี 1,000 บาท 

 
5 

1. นายธีรพัฒน    กุสาปน 
2. นายสถิต    สมกาศ 
3. นางสาวสุภัทรา  เอียดปราบ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เรื่อง 
“Asean Landmark” ในหนวยการเรียนรูบูรณาการ
อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่  4 กรณีศึกษา
โรงเรียนบานโตะตีเต จังหวัดปตตาน ี

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

1,000 บาท 
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 ๓. ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชา ซึ่งในปการศึกษา  ๒๕๕๘ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดสงครูเขาศึกษาดูงาน
กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕ ดังนี้ 
ไดแก 
  3.1 นางสาวอนิศรา จันทะกูล เขาฝกประสบการณดานการเรียนรู “ภาษาอาเซียน
สําหรับเพื่อนบาน” ที่ บานน้ํารีสอรท เชียงราย ความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการหมวดวิชาพื้นฐาน ระหวางวันที่ 5 – 10 มีนาคม 2559 
  3.2 นางกนกวรรณ มณีเขียว  เขาฝกประสบการณดานการเรียนรู “ดานกราฟก 
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ โฟมบอรด ฯลฯ”  ที่ รานรุงเรืองปริ้น 99 เชียงราย ความรูที่ไดรับมาพัฒนา
ตนเอง และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระหวางวันที่ 8 – 12 
กุมภาพันธ 2559 
  3.3 นางสาวพรรณี  พงคดา  เขาฝกประสบการณดานการเรียนรู “การใหบริการ
ดานเงินฝากและบริหารจัดการองคกร”  ที่ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บานรองกอ ความรูที่
ไดรับมาพัฒนาตนเอง และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี ระหวางวันที่ 8 – 12 
กุมภาพันธ 2559 
  3.4 นายสิริศักดิ์  สุธรรมนอย  เขาฝกประสบการณดานการเรียนรู “การใหบริการ
ดานเงินฝากและบริหารจัดการองคกร”  ที่ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บานรองกอ ความรูที่
ไดรับมาพัฒนาตนเอง และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี ระหวางวันที่ 8 – 12 
กุมภาพันธ 2559 
  3.5 นางสาววิไลรัตน  กันพนม  เขาฝกประสบการณดานการเรียนรู “ดานการ
โรงแรมในสวนตาง ๆ เชน แผนกตอนรับ แผนกหองพัก แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกบาร
เทนเอร” ที่ เอ – สตาร ภูแล วัลเลย รีสอรท เชียงราย ความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 

 
6 

1. นางกนกวรรณ  มณีเขียว 
2. นางสาวณิรภา  วงคคํามูล 
3. นางสาวอนิศรา จันทะกูล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
“การเรียนรูพยัญชนะไทย” สําหรับนักเรียนกอน 
วัยเรียนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม  
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

1,000 บาท 

 
7 

1. นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน 
2. นายอํานาจ  กอใจ 
3. นายประเสริฐ  กางออนตา 

การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอราน 
อาหารในเขตพื้นท่ีวัดถ้ําเสาหินพญานาค 
ตําบลโปงงามอําเภอแมสาย  จัหวัดเชียงราย 
 

การตลาด 1,000 บาท 

 
8 

1. นางสาวเสาวลักษณ จันทรวงค 
2. นายสุริยนต   ศรีชมภู 

ความพึงพอใจในการใหบริการตูถุงยางอนามัย  
ในตําบลโปงงาม  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

หมวดพื้นฐาน 1,000 บาท 

9 1. นางสาวรสริน   สุยะเสาร 
2. นางสาวปาริชาติ  แกวศักดิ์ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตอการใหบริการของราน
แตงโม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

หมวดพื้นฐาน 1,000 บาท 
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  3.6 นายอัครเดช  เสนาเจริญ เขาฝกประสบการณดานการเรียนรู “ดานการโรงแรม
ในสวนตาง ๆ เชน แผนกตอนรับ แผนกหองพัก แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกบารเทนเอร” 
ที่ เอ – สตาร ภูแล วัลเลย รีสอรท เชียงราย ความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 
 สรุปในปการศึกษา ๒๕๕๘ มี ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชา ซึ่งในป
การศึกษา ๒๕๕๘ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดสงครูเขาศึกษาดูงานกับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๘๑ 
 ๔. ในป ๒๕๕๘ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยสถานศึกษา
ไดจัดทําโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา ดังนี้ 

๔.๑ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๒ โครงการเชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเลิศ 
๔.๓ โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีด ี

 ๕. ในป ๒๕๕๘ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดสนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเขารวมการบริการดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพแกชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน สงผลใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองดานวชิาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพจากสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน 
และองคกรภายนอก ดังนี้ 

๕.๑ ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบาน บานโปง หมู ๙ ประจําป 
๒๕๕๘ จากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จํานวน ๑ คนไดแก 
   ๕.๑.๑ นางสาวพรรณ ี พงคดา 

๕.๒ เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนปฎิบัติหนาที่เปน
ครูบัญชีอาสา ตามโครงการ “หนูนอยบัญชีโกอินเตอร” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนมานิต
วิทยา รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจํานวน ๔ คน 
   ๕.๒.๑ นางสาวพรรณ ี  พงคดา 
   ๕.๒.๒ นางสาวศรีสุดา  อินทจักร 
   ๕.๒.๓ นายชัยวัฒน  ขามหก 
   ๕.๒.๔ นางสาวสุภาพร    พันกาศ 

๕.๓ เปนผูสนับสนุนใหนักเรียน เขารวมโครงการ “มหัศจรรยสื่อสรางสรรค รักการออม”
ไดเรียนรูการทําลัญชีเบื้องตนและโจทยบัญชีนารูเกี่ยวกับประเทศในกลุมประชากลุมประชาคม
อาเซียน และการเรียนรูภาษาพมาและภาษาจีนเบื้องตนประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนบาน
โปง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย จํานวน ๔ คน ไดแก 
   ๕.๓.๑ นางสาวพรรณ ี  พงคดา 
   ๕.๓.๒ นางสาวศรีสุดา  อินทจักร 
   ๕.๓.๓ นายชัยวัฒน  ขามหก 
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   ๕.๓.๔ นางสาวสุภาพร    พันกาศ 
  ๕.๔ การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 
๘ ไดรับการประเมินผลงานในระดับ ผาน จํานวน ๑ คน ไดแก 
   ๕.๔.๑ นางสาวศุภณิดา  แสงวรรณ 
  ๕.๕ ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ พนักงานการใช
คอมพิวเตอร (ประมวลผลคํา) ระดับ ๑ (ชั้นตน) จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานชาติเชียงแสน 
โดยคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน ๑๖ คน ไดแก 
   ๕.๕.๑ นางสาวพรรณ ี  พงคดา 
   ๕.๕.๒ นายธีรพัฒน  กุสาปน 
   ๕.๕.๓ นายอํานาจ  กอใจ 
   ๕.๕.๔ นางสาวสุภัทรา  เอียดปราบ 
   ๕.๕.๕ นางสาวอณิศรา  จันทะกูล 
   ๕.๕.๖ นางเนตรนภา  กาใจ 
   ๕.๕.๗ นายอัครเดช  เสนาเจริญ 
   ๕.๕.๘ นายสุริยนต  ศรีชมพ ู
   ๕.๕.๙ นางสาวปาริชาติ  แกวศักดิ ์
   ๕.๕.๑๐ นางสาวรสริน  สุยะเสาร 
   ๕.๕.๑๑ นางสาวศรีสุดา  อินทจักร 
   ๕.๕.๑๒ นางสาวสุปราณ ี  กาติ๊บ 
   ๕.๕.๑๓ นางสาวเสาวลักษณ จันทรวงค 
   ๕.๕.๑๔ นางสาววิไลรัตน  กันพนม 
   ๕.๕.๑๕ นายการัณยภาส  ศรีบุญยทรรศน 
   ๕.๕.๑๖ นายชัยวัฒน  ขามหก   
  ๕.๖ ไดเปนวิทยากรโครงการคายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจําป ๒๕๕๘ จาก
องคการบริหารสวนตําบลโปงผา จํานวน ๑ ทาน ไดแก 
   ๕.๖.๑ นายวินัย   สกุลพิศุทธิ์ 
 สรุปในปการศึกษา ๒๕๕๘ มี ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมการบริการดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพแกชุมชนโดยรอบ รวมทั้งทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน สงผลให
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพจากสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน และองคกรภายนอก จํานวน ๑๒ คน คิด
เปนรอยละ ๕๗.๑๔ 
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ประเด็นพิจารณา ผาน ไมผาน 
๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๗๕ 

๑  

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕ 

๑  

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษา
อื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕ 

๑  

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

๑  

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ได รับการประกาศเกียรติคุณยกยองด านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ ๕ 

๑  

รวม ๕  
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา รอยละ 
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ ๗๕ 

๑๐๐.๐๐ 

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕ 

๑๐๐.๐๐ 

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕ 

๒๓.๘๑ 

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
๑๐๐.๐๐ 

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 

๕ 

๕๗.๑๔ 
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ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 
 ๑. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๒. ขอมูลสรุปผลโครงการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและหนังสือเชิญ
ประชุมจากองคกรและหนอยงานภายนอก ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการฝกอบรม
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๓. ขอมูลสรุปผลโครงการใหทุนสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  และโครงงานของครู 
ประจําปการศึกษา 2558 สรุปผลวิจัยทั้งหมด ๙ เลม แยกตามสาขา 
 ๔. ขอมูลสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับสถานศึกษา
อื่นหรือหนวยงานองคกรทางวิชาชีพภายนอก 
 ๕. ขอมูลสรุปผลโครงการ 

5.๑ โครงการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
5.๒ โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี 
5.๓ โครงการเชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ครูดีเดน 

 6. เกียรติบัตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ไดรับยกยองดานวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก 
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มาตรฐานที่  ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
  

วิธีดําเนินการ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีความตระหนักถึงความสําคัญในดานการบริหารการเงินและ
งบประมาณของสถานศึกษา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป เปน
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามงบประมาณในแตละปอยางเหมาะสม ซึ่งในป
การศึกษา 2558 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการที่เกี่ยวของ โดยแยกเปนโครงการแตละฝายดังนี้  
 ๑. ฝายกิจการนักเรียน 34 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 301,000 บาท  

๒. ฝายบุคลากร 12 โครงการ รวมเงินงบประมาณท่ีจัดสรรทั้งสิ้น ๗๗๑,๕๐๐ บาท 

๓. ฝายแผนและงบประมาณ 2 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 25,000 บาท 

๔. ฝายวิชาการ 29 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 1,251,705 บาท 

รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 2,349,205 บาท 
 

 โดยแผนปฏิบัติการแตละป สถานศึกษาจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อพิจารณางบประมาณเปนประจําทุกป 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีงบดําเนินการทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
(งบดําเนินการ หมายถึงคาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดิน และสิ่งกอสราง 
คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือน และวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา)  

1. วิทยาลัยมีรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนจํานวน 

1,170,522 บาท คิดเปนรอยละ 39.02 ของงบดําเนินการ 

2. วิทยาลัยมรีายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการ

สอน จํานวน 117,728 บาท คิดเปนรอยละ ๗๑.๑๑ ของคาวัสดุฝก 

3. วิทยาลัยมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน ๑๖๕,๕๕๑ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๕๒ ของคาวัสดุฝก 

4. วิทยาลัยมีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 35,385 

บาท คิดเปนรอยละ 1.18 ของงบดําเนินการ 

5. สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึก

และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 45 โครงการ รวมเปนจํานวนเงิน  

289,039.75 บาท คิดเปนรอยละ 9.63 ของงบดําเนินการ ซึ่งมีรายชื่อโครงการดังนี้ 
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๑.  โครงการครอบครัวอุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC   
๒.  โครงการปกครองด ีMVC รุงเรือง (โฮมรูม) 

๓.  โครงการสภานักเรียนดีพา MVC รุงเรือง   
๕.  โครงการทุนน้ําใจใหนอง     
6.  โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมรอยดวงใจ)     

     7.  โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจรและปองกันอุบัติภัย 

8.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและละลายพฤติกรรม   

9.  โครงการเยาวชนไทย รวมใจตอตานการพนัน   
10. โครงการปกครองด ีMVC รมเย็น (กิจกรรม MVC มีวินัย)  
11. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพตดิ (To be No.1)    

12. โครงการ Safe sex @ teen เพื่อหมูเฮาเยาวชนคนรุนใหม   

13. โครงการศูนยวัยใสฯ (กิจกรรมบานนี้มีรัก)  
14. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) 
15. โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
16. โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ 
17. โครงการอบรมเยาวชน ปกปองผืนปา 
18. โครงการลําธาร น้ําใส ไรมลพิษ 
19. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมแหเทียนพรรษา) 
20. โครงการกตัญู กตเวที (กิจกรรมวันแม) 
21. โครงการพรอมรับมือภัยธรรมชาติ (กิจกรรมซอมหลบภัยแผนดินไหวและกิจกรรม

ซอมแผนอัคคีภัย) 
22. โครงการกตัญู กตเวที (กิจกรรมวันพอ)  
23. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ 
24. โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม (จุดใส ใสใจ สิ่งแวดลอม) 
25. โครงการ MVC รุนใหมสดใส แข็งแรง (กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ) 
26. โครงการกีฬา (กีฬาภายใน) 
27. โครงการกีฬา (กีฬาภายนอก) 
28. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย 
29. โครงการเปดบานใหมใหนอง 
30. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและอาชีพ 
31. โครงการทุนน้ําใจใหนอง 
32. โครงการรณรงคโรคไขเลือดออก 
33. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง 
34. โครงการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป (ฝายวิชาการ) 
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35. โครงการเรียนรูจากครูนอกวิทยาลัย (อบรมตามสาขาเพื่อพัฒนาวิชาการ) (ฝาย
วิชาการ) 

36. โครงการวันวิทยาศาสตร (ฝายวิชาการ) 
37. โครงการสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน (ฝายวิชาการ) 
38. โครงการแขงขันทักษะและกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ (ฝาย

วิชาการ 
39. โครงการวันภาษาไทย (ฝายวิชาการ) 
40. โครงการ ICT เพื่อการศึกษา (ฝายวิชาการ) 
41. โครงการสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยของนักเรียน 

42. โครงการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวและอัคคีภัย 

43. การสรางเครือขายผูปกครอง 

๔๔. โครงการประชุมผูปกครอง 

๔๕. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบปฏิบัติมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

1. มีการสรุปการใชจายงบประมาณในงบการเงินในชวงสิ้นปการศึกษา 
2. มีโครงการในแตละสาขางาน โดยจัดทํารายงานสรุปมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช

วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ในแตละสาขางาน 
3. มีการจัดสรรงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําป  โดยมีรายงานสรุปการใชจาย

งบประมาณในงบการเงินในชวงสิ้นปการศึกษา 
4. มกีารวางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป  
5. มีการวางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการดําเนินโครงการแลวตามแผนงานของแต

ละฝาย 
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพของแตละสาขาตลอดปการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น ๓๒ 

โครงการ โดยมีรายจายโดยรวมทั้งสิ้น ๑๖๕,๕๕๑ บาท คิดเปนรอยละ ๗๑.๑๑ ซึ่งเกินรอยละ 25 
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีการสนับสนุนสงเสริมใหมี
การจัดทําและจัดการประกวดโครงการ/งานวิจัยของคณะครูและนักเรียน เพื่อมุงสูการนําไปใช
ประโยชนทางวิชาชีพ โดยโครงการ/งานวิจัยของคณะครูที่ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน รวม
ทั้งสิ้น 78 เรื่อง มีงานวิจัยเพื่อชุมชนของคณะครูตามสาขางาน สาขางานละ 2 เรื่อง และงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 25 เรื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและทองถิ่นใหเจริญกาวหนา รวมจํานวนผลงานวิจัยของคณะครู
ทั้งสิ้น 33 เรื่อง และงานวิจัยของนักเรียนรวม 45 เรื่อง (แบงกลุมนักเรียน 3 คนตอ 1 เรื่อง) โดย
จัดทําทุกสาขาวิชาที่จัดสอน ไดแก 1. สาขาการบัญชี 2. สาขาคอมพิวเตอร 3. สาขาการตลาด 4. 
สาขาการทองเที่ยว รวม 4 สาขา มีผลงานวิจัยตามเกณฑอยางนอย 1 เรื่อง ครบถวนทุกสาขาวิชา
และทุกภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชาทั้งหมด (สถานศึกษาจัดใหมีการเรียนการ
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สอนระดับ ปวช. เทานั้น) ตลอดจนวิทยาลัยมีโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก และ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวนทั้งสิ้น 45 โครงการ รวมเงินที่ใชในโครงการนี้
ทั้งสิ้น 289,039.75 บาท คิดเปนรอยละ 9.63 ของงบดําเนินการ 

ในการจัดทําโครงการตางๆ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดคํานึงถึงการบริหารการเงิน

และงบประมาณ โดยไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทําโครงการตางๆ ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘ สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานทุกโครงการ รวมทั้งจัดทํารายงาน

เสนอตอผูบริหาร และนําผลไปพัฒนาการบริหารการเงินและงบประมาณอยางตอเนื่องโดยในป

การศึกษา ๒๕๕๘ การบริการดานวิชาการและวิชาชีพตอชุมชนและสังคม วิทยาลัยไดดําเนินการโดย

บูรณาการเขากับวิชาโครงงานของนักเรียนชั้นปวช. ปที่ ๓ และกิจกรรมองคการวิชาชีพแตละสาขา 

และไดใหความรวมมือเปนวิทยากรอาสาใหความรูแกหนวยงานอื่น และจัดตั้งศูนยการเรียนรูภายใน

วิทยาลัยเพื่อเปนแบบอยาง มีผูเขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก 
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หัวขอ ประเด็นการพิจารณา 
งบดําเนินการ 

(๑) 

งบรายจาย 

(๒) 

รอยละ 

(๓) 

ผล 

(มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก 

อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียน

การสอนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของ

งบดําเนินการ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๑๗๐,๕๒๒ ๓๙.๐๒ ม ี

๒ สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของ

ผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกใน

การจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา

รอยละ ๒๕ ของคาวัสดุฝก 

(๑๑๗,๗๒๘ X 

๑๐๐) /

๑๖๕,๕๕๑ = 

๗๑.๑๑ 

๗๑.๑๑ ม ี

๓ สถานศึ กษามี ร ายจ า ยค า วั ส ดุ ฝ ก 

อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ

วิชาการและวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 

๑ ของงบดําเนินการ 

 

๑๖๕,๕๕๑ 

 

๕.๕๒ 

 

 

ม ี

๔ สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม 

สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ

ดํ า เนิ นการจั ดประกวด  จั ดแสดง

โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอย

ละ ๕ ของงบดําเนินการ 

๓๕,๓๘๕ ๑.๑๘ ไมมี 

๕ สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงาน

ตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝง

จิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวา

รอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

๒๘๙,๐๓๙.๗๕ ๙.๖๓ ม ี

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔ ดี 
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หลักฐานและเอกสารอางอิง 

1. มีการสรุปการใชจายงบประมาณในงบการเงินในชวงสิ้นปการศึกษา 
2. โครงการในแตละสาขางาน และจัดทํารายงานสรุปมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช

วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ในแตละสาขางาน 
3. มีการจัดสรรงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําปโดยสรุปการใชจายงบประมาณใน

งบการเงินในชวงสิ้นปการศึกษา 
4. มกีารวางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป  
5. มีการวางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการดําเนินโครงการแลวตามแผนงานของแต

ละฝาย 
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มาตรฐานที่  ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เปนสถานศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานวิชาชีพที่เปน
เลิศ จึงพยายามสงเสริมและรวมมือกับสถานประกอบการณที่มีความพรอมในการเปนแบบอยางและ
เปนสถานที่ในการเรียนรูนอกหองเรียนวิทยาลัย เพื่อสงเสริมและเพิ่มเติมประสบการณในโลกของ
อาชีพ ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดดําเนินการทําความรวมมือทางการศึกษา
กับสถานศึกษา และสถานประกอบตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนบุคลากรในดานวิชาชีพ เพื่อใหตรงกับสาขาวิชาชีพที่ทางวิทยาลัยกําลังดําเนินการเปด
สอน และอีกสวนหนึ่งเพื่อเปนสถานที่ในการฝกงานในการเรียน การฝกปฏิบัติตอไป โดยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแมสาย ไดทําความรวมมือทางการศึกษา (MOU) ในปการศึกษา 2558 จํานวน 4 แหง 
โดยไดทําความรวมมือทางการศึกษา (MOU) กับ องคการบริหารสวนตําบลโปงผา อ.แมสาย จ.
เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย โรงเรียนสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา
แมสาย รานทรัพยสิน อ.เมือง จ.เชียงราย นอกจากนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดรับการสนับสนุน
ครูผูสอนจากเจาของภาษาจีน คือ ไตหวัน มาสอนภาษาจีนใหกับนักเรียน (อาสาสมัคร) และ
สถานศึกษามีสถานประกอบการในการรับนักเรียนเขาฝกงาน 40 แหง วิทยาลัยมีโครงการเชิญ
วิทยากรที่มีความรูความชํานาญ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมถึงผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูแกนักเรียนแตละสาขา ตามโครงการเรียนรูจากครูนอกวิทยาลัย 
ทั้งหมด 4 สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักเรียนใหมีความพรอมในโลกแหงอาชีพ 
และตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
 
ผลการดําเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และ หรือตางประเทศ ไดทําความรวมมือทางการศึกษา 
(MOU) ในปการศึกษา 2558 จํานวน 4 แหง และมีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น 
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทัง้ในประเทศ และ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 
ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน โดยไดดําเนินโครงการดังกลาว ทั้ง 4 สาขาวิชา รวม 8 โครงการ 
ไดแก สาขาการทองเที่ยว ไดดําเนินโครงการการเตรียมความพรอมสูอาชีพงานดานการโรงแรม 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชมรมจัดทําสินคาและของที่ระลึก โครงการศึกษาดูงานตามสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ การเตรียมความพรอมสูอาชีพดานการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยใน
ปจจุบัน สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ ICT เพื่อการศึกษา 
เรียนรูกลองวงจรปด โครงการ ICT เรื่องภัยอันตรายจากโลก SOCIAL โครงการรอบรูระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร, โครงการประโยชนและโทษจากการหารายไดจากอินเตอรเน็ต โครงการความหมายและ
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ความสําคัญ การหารายไดจากอินเตอรเน็ต  สาขาการตลาด โครงการการตลาดกับธุรกิจคาปลีกใน
แถบอาเซียน, โครงการเชิญวิทยากรใหความรู เรื่องกลยุทธการตลาด ปจจัยสูความสําเร็จของนักธุรกิจ 
การใหบริการลูกคาและติดตามหลักการใหบริการลูกคา สาขาการบัญชี ไดดําเนินโครงการใหครามรู
เรื่องจัดเก็บรายไดและคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ โครงการใหความรูเรื่องเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการในการรับนักเรียนเขาฝกงาน จํานวน 40 แหง ไดรับการ
สนับสนุนครูผูสอนจากเจาของภาษาจีน คือ ประเทศใตหวัน มาสอนภาษาจีนใหกับนักเรียน 
(อาสาสมัคร) วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยมีการสรรหางบประมาณจากภายนอกมา
พัฒนาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น รวมถึงไดมีการจัดการทรัพยากรรวมกับสถานประกอบการรวมกัน 
และไดมีการพัฒนาดานของวิชาชีพแตละสาขาใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ  
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 

ม ี

๒ สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผู เชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย

กวารอยละ ๘๐ ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน 

ม ี

๓ สถานศึกษามีจํ านวนสถานประกอบการทั้ ง ในประเทศและ หรือ

ตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 

๒๐ แหง 

ม ี

๔ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา ๕

รายการ 

ม ี

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ

ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ 

หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

ม ี
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ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2558 
2. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา ในแผนปฏิบัติการประจําป 2558 
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ในแตละสาขางาน ไดแก 
สาขาการทองเที่ยว  

- โครงการ การเตรียมความพรอมสูอาชีพงานดานการโรงแรม  
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชมรมจัดทําสินคาและของท่ีระลึก 
- โครงการศึกษาดูงานตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ  
- โครงการเตรียมความพรอมสูอาชีพดานการทองเที่ยว 
- โครงการใหความรูเรื่องการจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยในปจจุบัน 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
- โครงการโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ ICT เพื่อการศึกษา เรียนรูกลองวงจร

ปด  
- โครงการ ICT เรื่องภัยอันตรายจากโลก SOCIAL  
- โครงการรอบรูระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- โครงการประโยชนและโทษจากการหารายไดจากอินเตอรเน็ต  
- โครงการความหมายและความสําคัญ การหารายไดจากอินเตอรเน็ต 

สาขาการตลาด  
- โครงการการตลาดกับธุรกิจคาปลีกในแถบอาเซียน 
- โครงการเชิญวิทยากรใหความรู เรื่องกลยุทธการตลาด ปจจัยสูความสําเร็จของ

นักธุรกิจ 
- โครงการใหความรูเรื่องการใหบริการลูกคาและติดตามหลังการใหบริการลูกคา   

สาขาการบัญชี  
- โครงการใหครามรูเรื่องจัดเก็บรายไดและคาใชจายขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  
- โครงการใหความรูเรื่องเรียนรูเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

4. ขอมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ ที่มีสวนในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไดแก  
- องคการบริหารสวนตําบลโปงผา อ.แมสาย จ.เชียงราย  
- องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย   
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- โรงเรียนสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาแมสาย   
- รานทรัพยสิน อ.เมือง จ.เชียงราย 
- สรุปรายงานสถานที่ฝกประสบการณนักเรียน ป 2558 

5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 
ที่สถานศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา  
- รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2558 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  ๓ 
 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓.๑ ๕ ดีมาก 
๓.๒ ๕ ดีมาก 
๓.๓ ๕ ดีมาก 
๓.๔ 4 ดี 
๓.๕ 5 ดีมาก 
๓.๖ ๕ ดีมาก 
๓.๗ ๕ ดีมาก 
๓.๘ ๕ ดีมาก 
๓.๙ ๕ ดีมาก 

๓.๑๐ 5 ดีมาก 
๓.๑๑ 4 ดี 
๓.๑๒ ๕ ดีมาก 
รวม 58/๑๒=4.83 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมคาคะแนน
ของ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ 
ถึงตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒ 
หารดวย ๑๒ 

คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐–๔.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐–๓.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 
คะแนน ๑.๕๐–๒.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐–๑.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
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จุดเดน  (ปจจัยที่สนบัสนนุใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
 ๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 ๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร 
 ๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
๘. ระดับคุณภาพในกรพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา

และการใชอาคารหองเรียน  หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ 
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 
  
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทาํใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 
 - 
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มาตรฐานที่  ๔ การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ที่   ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของ

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา ๒ โครงการ กิจกรรม/ป 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขา

รวมโครงการ กิจกรรม 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 

วิธีดําเนินการ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการบริการวิชาการและ

วิชาชีพของนักเรียนซึ่งถือวาเปนการฝกประสบการณและทักษะแกนักเรียนรวมทั้งเปนการปลูกฝง

จิตสํานึกที่ดีแกนักเรียนในดานจิตอาสาและการชวยเหลือชุมชน วิทยาลัยไดจัดทําโครงการ กิจกรรม 

บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

ไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป มุงเนนในการบริการวิชาการ วิชาชีพ มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณการดําเนินการอยางชัดเจน สํารวจความตองการ 

ของชุมชนในการฝกอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพแกชุมชน หนวยงาน และสถานศึกษาอื่น หลังเสร็จสิ้น

โครงการจะมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ และนําผลไปพัฒนาปรับปรุงงานในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง ซึ่งแผนงานของแตละสาขา ไดแก 

 

สาขาบัญช ี

 ภาคเรียนที่ ๑ 

๑. โครงการจัดนิทรรศการหมูบานสุขภาพดี ขององคการบริหารสวนตําบลโปงงาม  

(โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ณ ศูนยการเรียนรูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย   

(โครงการบริการวิชาการ) 
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๓. โครงการใหความรูเรื่อง “การจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแกประชาชน  

(โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔. โครงการถายทอดความรูการจัดทําบัญชีเบื้องตน  (โครงการบริการวิชาชีพ) 

 ภาคเรียนที่ ๒ 

๑. โครงการบัญชีอาสาพัฒนาความรูสูอาเซียน  (โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการออมวันละนิด พิชิตฝน     (โครงการบริการวิชาการ) 

๓. โครงการหนูนอยบัญชีโกอินเตอร   (โครงการบริการวิชาการ) 

๔. โครงการมหัศจรรยสื่อสรางสรรค รักการออม  (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๕. โครงการภาษาพมากวางไกล กาวไปสูอาเซียน  (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๖. โครงการออมทรัพยอาเซียน    (โครงการบริการวิชาชีพ) 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ภาคเรียนที่ ๑ 

๑. โครงการสรางสื่อเพ่ือนอง ชมรมเด็กไทยใจอาสา  (โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการผลิตจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ    (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๓. โครงการสื่อสรางสรรคประชาสัมพันธนารู  (โครงการบริการวิชาชีพ) 

 ภาคเรียนที่ ๒ 

๑. โครงการ “โปรแกรมนารู”    (โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนอาเซียน  (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๓. โครงการ Mouse Pad Handmade   (โครงการบริการวิชาชีพ) 

สาขาการตลาด 

 ภาคเรียนที่ ๑ 

๑. โครงการสงเสริมความรูทางวิชาการวิชาชีพ   (โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการสงเสริมความรูทางวิชาการวิชาชีพ   (โครงการบริการวิชาการ) 

๓. โครงการสงเสริมความรูทางวิชาการวิชาชีพ   (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔. โครงการสงเสริมความรูทางวิชาการวิชาชีพ    (โครงการบริการวิชาชีพ) 

ภาคเรียนที่ ๒ 

๑. โครงการฉลาดรอบรู “การโฆษณา”      (โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการ “การขายออนไลน”     (โครงการบริการวิชาการ) 

๓. โครงการ “กลองใสเอกสารพอเพียง”      (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔. โครงการ “สบูสมุนไพรพื้นบาน”   (โครงการบริการวิชาชีพ) 
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สาขาการทองเที่ยว 

 ภาคเรียนที่ ๑ 

๑. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา” (โครงการบริการวิชาการ) 

๒. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา” (โครงการบริการวิชาการ) 

๓. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการนักทองเที่ยว” (โครงการบริการ

วิชาชีพ) 

๔. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการนักทองเที่ยว” (โครงการบริการ

วิชาชีพ) 

 ภาคเรียนที่ ๒ 

๑. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา”  (โครงการบริการ

วิชาการ) 

๒. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา”  (โครงการบริการ

วิชาการ) 

๓. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการนักทองเที่ยว”  (โครงการบริการ

วิชาชีพ) 

๔. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการนักทองเที่ยว”  (โครงการบริการ

วิชาชีพ) 

 

ผลการดําเนินการ 

 วิทยาลัยมีการดําเนินการโดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป กําหนดใหแตละสาขาจัดทํา

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งผลการดําเนินการ เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา

ปรากฏดังนี้ 

๑. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ   

ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีสาขาที่เปดสอน จํานวนนักเรียนและครู ดังนี้ 

สาขางาน จํานวนครูตามสาขา จํานวนผูเรียน 

๑. สาขาการบัญชี ๔ ๑๓๑ 

๒. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๕ ๑๐๐ 

๓. สาขาการตลาด ๔ ๑๐๖ 

๔. สาขาการทองเที่ยว ๔ ๙๖ 

รวม ๑๗ ๔๓๓ 

     (จํานวนครูไมรวมครูวิชาพื้นฐาน) 
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๒. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางาน ดําเนินงานไมนอยกวา ๒ โครงการ/กิจกรรมตอป

สถานศึกษามีโครงการตามแผน คือ โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ โดยกําหนดใหทุก

สาขา ตองนําโครงการยอยในโครงการหลักอยางนอย ๒ โครงการ/กิจกรรม ตอป (ดังตารางท่ี ๑) 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายเขารวมกิจกรรม / โครงการ ตามสาขา

ของตน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ (ดังตารางท่ี ๑) 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขา ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมกิจกรรม/

โครงการ โดยผูเรียนตองเขารวมโครงการ ไมนอยกวา ๑๖ ชั่วโมง (ดังตารางที่ ๑) 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย

ดังนี้ 

สาขา โครงการ / กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
�� S.D. 

๑. โครงการสาขาการบญัช ี

ภาคเรยีนที ่๑ 

๑. โครงการจัดนิทรรศการหมูบาน

สุขภาพดี ขององคการบริหารสวน

ตํ าบลโป ง งาม  ( โครงการบริ การ

วิชาการ) 

๔.๕๔ ๐.๖๙ ดีมาก 

๒. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ณ 

ศูนยการเรียนรูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม

สาย (โครงการบริการวิชาการ) 

4.78 0.54 ดีมาก 

๓. โครงการใหความรูเรื่อง “การจัดทํา

บัญชี ค รั ว เ รื อน ให แ ก ป ร ะชาชน 

(โครงการบริการวิชาชีพ) 

4.53 0.70 ดีมาก 

๔. โครงการถายทอดความรูการจัดทํา

บัญชีเบื้องตน 

(โครงการบริการวิชาชีพ) 

4.31 0.80 ดี 

๒. โครงการสาขาการบญัช ี

ภาคเรยีนที ่๒ 

๑. โครงการบัญชีอาสาพัฒนาความรูสู

อาเซียน (โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๖๐ ๐.๗๑ ดีมาก 

๒. โครงการออมวันละนิด พิชิตฝน 

(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๖๒ ๐.๖๐ ดีมาก 

๓. โครงการหนูนอยบัญชี โกอินเตอร 

(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๗๐ ๓.๕๑ ดีมาก 

๔. โครงการมหัศจรรยสื่อสรางสรรค 

รักการออม (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๖๒ ๐.๖๐ ดีมาก 

๕. โครงการภาษาพมากวางไกล กาว

ไปสูอาเซียน (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๐๙ ๐.๘๐ ดี 
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๖. โครงการออมทรัพยอาเซียน 

(โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๒๓ ๐.๖๕ ดี 

๓. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรยีนที่ ๑ 

๑. โครงการสรางสื่อเพื่อนอง ชมรม

เด็กไทยใจอาสา (โครงการบริการ

วิชาการ) 

๔.๖๐ ๐.๕๔ ดีมาก 

๒. โครงการผลิตจัดทําสื่อสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธ  ( โครงการบริการ

วิชาชีพ) 

๔.๑๔ ๐.๖๗ ดี 

๓. โครงการสื่อสรางสรรค

ประชาสมัพันธนารู 

(โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๓๐ ๐.๔๙ ดี 

๔. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ภาคเรยีนที่ ๒ 

๑. โครงการโปรแกรมนารู 
(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๕๕ ๐.๖๓ ดีมาก 

๒. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาเซียน (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๐๑ ๐.๖๙ ดี 

๓ .  โ ค ร ง ก า ร  MOUSE PAD 
HANDMADE 
(โครงการบริการวิชาชีพ) 

๓.๘๑ ๐.๗๙ ดี 

๕. สาขาการตลาด 
ภาคเรยีนที่ ๑ 

๑ .  โครงการส ง เสริมความรู ทาง
วิชาการวิชาชีพ  
โรงเรียนบานถ้ํา ต.ชด. (โครงการ
บริการวิชาการ) 

๔.๒๕ ๐.๖๘ ดี 

๒ .  โครงการส ง เสริมความรู ทาง
วิชาการวิชาชีพ  
โรงเรียนบานถ้ําปลา (โครงการบริการ
วิชาการ) 

๔.๕๐ ๐.๖๕ ดี 

๓ .  โครงการส ง เสริมความรู ทาง
วิชาการวิชาชีพ  
โรงเรียนบานโปง (โครงการบริการ
วิชาชีพ) 

๔.๔๙ ๐.๖๙ ดี 

๔ .  โครงการส ง เสริมความรู ทาง
วิชาการวิชาชีพ  
กลุมเยาวชน อบต.โปงงาม (โครงการ
บริการวิชาชีพ) 

๔.๕๔ ๐.๖๘ ดีมาก 

๖. สาขาการตลาด 
ภาคเรยีนที่ ๒ 

๑ .  โ ค ร งก า รฉลาดรอบรู  “ ก าร
โฆษณา” (โครงการบริการวิชาการ) 

๓.๙๔ ๐.๕๘ ดี 

๒. โครงการ “การขายออนไลน” 
(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๐๖ ๐.๓๔ ดี 
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๓ .  โ คร งการ  “กล อ ง ใส เ อกสาร
พอเพียง” (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๓๖ ๐.๓๖ ดี 

๔. โครงการ “สบูสมุนไพรพื้นบาน” 
(โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๓๘ ๐.๓๗ ดี 

๗. สาขาการทองเที่ยว 
ภาคเรยีนที่ ๑ 

๑. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา”โรงเรียน
ประกิตเวชศักดิ์ 
(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๘๒ ๐.๔๗ ดีมาก 

๒. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา” ศูนย
พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จ.นาน 
(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๘๒ ๐.๔๗ ดีมาก 

๓. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการ
นักทองเที่ยว”  
ร.ร.ถ้ําปลาวิทยาคม   (โครงการ
บริการวิชาชีพ) 

๔.๗๕ ๐.๕๔ ดีมาก 

๔. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการ
นักทองเที่ยว”  
โรงเรียนประกติเวชศักดิ ์ (โครงการ
บริการวิชาชีพ) 

๔.๘๒ ๐.๔๗ ดีมาก 

๘. สาขาการทองเที่ยว 
ภาคเรยีนที่ ๒ 

๑. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา” อบต.โปง
งาม (โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๘๒ ๐.๔๗ ดีมาก 

 ๒. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “มัคคุเทศกอาสา” วัดถ้ําปลา 
(โครงการบริการวิชาการ) 

๔.๘๒ ๐.๔๗ ดีมาก 

 ๓. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการ
นักทองเที่ยว”  
ร.ร.มานิตวิทยาคม (โครงการบริการ
วิชาชีพ) 

๔.๗๐ ๐.๕๔ ดีมาก 

 ๔. โครงการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ “กิจกรรมศูนยบริการ
นักทองเที่ยว”  
ร.ร.ถ้ําปลา (โครงการบริการวิชาชีพ) 

๔.๗๔ ๐.๕๔ ดีมาก 

รวม ๔.๔๘ ๐.๖๘ ดีมาก 
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ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

ม ี

๒.  สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา ๒ 

โครงการ  กิจกรรม/ป 

4 โครงการ

ตอสาขาตอป 

๓.  สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอย

กวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม 

รอยละ 

๑๐๐ 

๔.  สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 

๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม 

รอยละ 

๑๐๐ 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

๔.๔๘ 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  ๔ 
 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๑ ๕ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๕ ดีมาก 
 
จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
 ๑. มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองตอความตองการของชุมชน  สังคม  โดย
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 ๒. มีการบูรณาการวิชาโครงการของนักเรียนชั้นปที่  ๓  เขากับแผนการปฏิบัติการ
ในดานการใหบริการดานวิชาการ  ตอชุมชนและสังคม 
 
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 
 - 
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มาตรฐานที่   ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงชี้ที่   ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ           

งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 
 ๑.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 ๒.  สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.๓ จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย  โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จํานวน ๓ คน : 
๑ ชิ้น 
 ๓.  สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
 ๔.  สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 ๕.  สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ 
 
วิธีดําเนินการ 

 

ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีความตระหนักถึงความสําคัญในการ

สงเสริมและสนับสนุนผูเรียน โดยการจัดทําโครงการสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของนักเรียน โดยใน

ระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขา ไดจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชา

โครงการ โดยกําหนดใหมีจํานวนผลงานทั้งหมดของผูเรียนอยูในเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดคือ ระดับ ปวช.๓ 

จํานวน ๓ คน ตอ ๑ ชิ้นงาน มีการดําเนินการจัดประกวด แสดง และเผยแพร ผลงานโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของนักเรียน อีกทั้งยังไดนําผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยของนักเรียน ไปใชประโยชนในสถานศึกษา และหนวยงานใกลเคียงในชุมชน

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดจัดโครงการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจใน

การจัดทําโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สามารถนําความรูมาถายทอดแกนักเรียน เพื่อพัฒนางาน

โครงการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหมากขึ้น ซึ่งโครงการในการพัฒนาครูไดแก โครงการปฏิบัติการทํา

วิจัยในชั้นเรียน และโครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีดี   
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ผลการดําเนินการ 

จากการดําเนินการดังกลาวเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา 

๑.  สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยในสถานศึกษา ไดจัดทําโครงการสงเสริม นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัยของนักศึกษา มีกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการของนักเรียน มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการประกวดโครงงาน นวัตกรรมของนักเรียน โดยมีการแตงตั้ง ครูแตละสาขา สาขาละ ๑ คน 

และกรรมการจากภายนอก ๑ คน รวม ๕ คน ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีโครงงาน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐประกวดทั้งหมด จํานวน ๔๕ โครงการ ไดรับรางวัลเหรียญทอง จํานวน ๕ กลุม เหรียญเงิน 

จํานวน ๒๓ กลุม และเหรียญทองแดง จํานวน ๑๔ กลุม ไมไดรับรางวัล ๓ กลุม  

๒.  สถานศึกษาไดกําหนดใหนักเรียนชั้น ปวช.๓ จัดทําโครงการ นวัตกรรม งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย โดยมีผลงานเฉลี่ยตามเกณฑ ๓ คน ตอ ๑ ชิ้นงาน ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวน

นักเรียนและชิ้นงาน ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนนักเรียน จํานวนเลมที่ควรมี 
จํานวนผลงาน

จริง 

สาขางานการบัญชี ๓๕ ๑๒ ๑๒ 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ๒๙ ๑๐ ๑๐ 

สาขางานการตลาด ๓๓ ๑๑ ๑๒ 

สาขางานการทองเที่ยว ๓๒ ๑๑ ๑๑ 

รวม ๑๒๙ ๔๔ ๔๕ 

 

๓.  สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงงานไปใชประโยชนในสถานศึกษาไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลงานนักเรียน จํานวน ๔๕ เลม เปนผลงานที่ไดรับรางวัลจากการ

ประกวด ในระดับภาค จํานวน ๑๔ เลม และเปนผลงานที่ใชประโยชนในสถานศึกษา เปนสื่อการเรียน

การสอนในวิชาโครงการ จํานวน ๒๘ เลม คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๓ 

๔. การเผยแพรโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค สถานศึกษาไดนําผลงาน

ไปเผยแพรในงานการแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 

ประเภทอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดลําพูน จํานวน ๑๔ เลม 

จากจํานวนทั้งหมด ๔๕ เลม คิดเปนรอยละ ๓๑.๑๑ 

๕. โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ

ภาค มีจํานวน ๑๔ เลม จากจํานวนทั้งหมด ๔๕ เลม คิดเปนรอยละ ๓๑.๑๑ 
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ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผู เรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ม ี

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ 

จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  โดยมีจํานวน

ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จํานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น 

และระดับชั้น ปวส.๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น 

ม ี

๓. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด 

ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

ม ี

รอยละ 93.33 

๔. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม

นอยกวารอยละ ๒๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

รอยละ 31.11 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชน

หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

ม ี

 

ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

1. โครงการของผูเรียน 

2. แบบสรุปโครงการของผูเรียน 

3. แบบประเมินการนําโครงการไปดําเนินการตามโครงการจากชุมชน 

แบบสรุปโครงการการประกวดผลงานทางวิชาการของผูเรียน 
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มาตรฐานที่   ๕  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงชี้ที่   ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
  สรางสรรคหรืองานวิจัยของคร ู
 
ประเด็นการพิจารณา 
 
 ๑.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
 ๒.  สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย 
 ๓.  สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไม
นอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
 ๔.  สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 ๕.  สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ 
 
วิธีดําเนินการ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีความตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหครู
ทุกคนไดจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู เพื่อนําไปใชพัฒนางานและ
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง ตามแผนงาน  และดําเนินการ จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย  โดยกําหนดใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยอยางนอยภาคเรียนละ  ๑  เลม  อีกทั้งยังไดกําหนดใหครูทุกสาขาไดจัดทํางานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชนในชุมชน อยางนอยปการศึกษาละ ๑ เลม นอกจากนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ไดจัด
โครงการในการพัฒนาครูในการสงเสริมงานวิจัย จํานวน  ๓  โครงการคือ โครงการวิจัยในชั้นเรียน  
โครงการโครงการใหทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของครู และ
โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี  เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจใน
การจัดทํา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย เพื่อสามารถนําความรูมาประยุกตใช
อยางเหมาะสม และถายทอดแกนักเรียนเพื่อพัฒนางานโครงการ นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐหรืองานวิจัย
ใหมากขึ้น  
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ผลการดําเนินการ 
 
 จากการดําเนินการดังกลาวเมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณาพบวา 

๑.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ในปการศึกษา  ๒๕๕8  สถานศึกษาดําเนินงานใหครูจัดทํางานวิจัย  จํานวนทั้งหมด  ๓3  
ชิ้น จําแนกเปนงานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชนในระดับสถานศึกษาจํานวน  ๒5 ชิ้น  นําไปใชประโยชน
ในชุมชนจํานวน  8  ชิ้น  ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕8  มีจํานวนครูผูสอนจํานวน  ๒๔  คน   และไดจัด
ประกวดงานวิจัยภายในสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย 

ในปการศึกษา  ๒๕๕8  สถานศึกษาดําเนินงานใหครูจัดทํางานวิจัย  จํานวนทั้งหมด  ๓3  
ชิ้น จําแนกเปนงานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชนในระดับสถานศึกษาจํานวน  25 ชิ้น  นําไปใชประโยชน
ในชุมชนจํานวน  8  ชิ้น  ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕8  มีจํานวนครูผูสอนจํานวน  ๒๔  คน 

๓.  สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

ในปการศึกษา  ๒๕๕8 สถานศึกษาไดจัดประกวดงานวิจัยภายในสถานศึกษาและได
นําไปใชประโยชนในระดับสถานศึกษาจํานวน  25 ชิ้น  คิดเปนรอยละ  75.75  ของผลงานทั้งหมด 

๔.  สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

ในปการศึกษา  ๒๕๕8  สถานศึกษานําผลงานวิจัยของครูนําไปใชประโยชนและเผยแพร
ในชุมชนจํานวน 8 ชิ้นคิดเปนรอยละ 24.24 

๕.  สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ 

ในปการศึกษา  ๒๕๕8  สถานศึกษานําผลงานวิจัยของครูนําไปใชประโยชนและเผยแพร
ในชุมชนจํานวน 9 ชิ้นคิดเปนรอยละ 27.27  และมีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับประเทศ 1 ชิ้นงาน
และนําไปใชประโยชนระดับภาค 1 ชิ้นงาน 
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หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย 

ม ี

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ม ี

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

ม ี
รอยละ 75.75   

4 สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด 
เผยแพรตอสาธารณชน 

ไมมี 
รอยละ 24.24 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด 
นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ 

ม ี
รอยละ 27.27 

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. ขอมูลครูปการศึกษา ๒๕๕8 
๒. ขอมูลโครงการ วิจัยในชั้นเรียน 
๓. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู ที่ไดรับการเผยแพร 
๔. บัญชีรายชื่อผูจัดทําผลงานการวิจัยของคร ูปการศึกษา ๒๕๕8 
๕. รายงานการวิจัยของครู ปการศึกษา ๒๕๕8 
๖. สําเนาหลักฐานการสงมอบรายงานการวิจัยใหกับชุมชนนําไปใชประโยชน 
๗. รายงานโครงการใหทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
๘. รายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๙. รายงานงานโครงการพาครูไปดูงาน 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  ๕ 
 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕.๑ 5 ดีมาก 
๕.๒ ๔ ดี 
รวม 9/๒= ๔.50 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมคาคะแนน
ของ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ 
ถึงตัวบงชี้ที่ ๕.๒ หาร
ดวย ๒ 

คะแนน ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ  ตอง
ปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ  ตอง
ปรับปรุงเรงดวน 

 
จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
 ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเล็งเห็นความสําคัญ โดยการใหการสงเสริมและ
สนับสนุน การสรางองคความรู โดยใหมีสัดสวนงบประมาณดําเนินการของวิทยาลัยฯ ตาม
หลักเกณฑที่เหมาะสม  มีการบริหารงบประมาณในการพัฒนาองคความรู ดานการจัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน และดานการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครูที่ครบถวนและครอบคลุมทุกสาขาวิชาและทุก
ภาคการศึกษา 
 
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 
 การสนับสนุนใหมีการเผยแพร องคความรู ผลงานทางดานวิชาการ  ทั้งของผูเรียน
และของครู อีกทั้งควรสงเสริมใหการสนับสนุนใหผูเรียนและครูสงผลงานเขารวมการ
ประกวดทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติตอไป 
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มาตรฐานที่  6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก   

ตัวบงชี้ที่   ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
วิธีดําเนินการ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีความตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียนใน
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในดานการปลูกจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จึงไดจัดกลยุทธของสถานศึกษาไวใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒ คือ สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค โดย
มีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 
และจัดทําโครงการใหสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพภายใน  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการ ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ 
เทิดทนูพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
ผูเรียน  ผูปกครอง และสถานศึกษาไดดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
อีกทั้งมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงในปตอไป โดยสถานศึกษามีการจัดทําโครงการ 
กิจกรรมที่สอดคลองข้ึน ในปการศึกษา ๒๕๕8 ทั้งสิ้นจํานวน 8 โครงการ ดังนี้  
 

ที ่ โครงการ 

๑. โครงการอบรมคุณธรรม รวมกับ หนวยตํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย 
๒. โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมผูนําดีพา MVC รุงเรือง) 
๓. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) 
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเขาพรรษา 
5. โครงการกตัญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันแม) 
6. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมลอยกระทง) 
7. โครงการวันพอแหงชาติ 
8. โครงการเขาคายลูกเสือ 
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ผลการดําเนินการ 
 
 จากการดําเนินการที่กลาวมาเบื้องตน และไดพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา พบวา  

๑. สถานศึกษาไดจัดทําโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕8 นี้ไดมี
การจัดทําโครงการที่เก่ียวของทั้งหมด 8 โครงการดวยกัน ไดแก 

 

ที ่ โครงการ 

๑. โครงการอบรมคุณธรรม รวมกับ หนวยตํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย 
๒. โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมผูนําดีพา MVC รุงเรือง) 
๓. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) 
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเขาพรรษา 
5. โครงการกตัญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันแม) 
6. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมลอยกระทง) 
7. โครงการวันพอแหงชาติ 
8. โครงการเขาคายลูกเสือ 

 
ซึ่งแตละโครงการ สถานศึกษาไดดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการโดยหลักฐานใน

การเขารวมโครงการแตละครั้งไดแก ใบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมในโครงการนั้นๆ ซึ่งนักเรียนในภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕8 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 4๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒ มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 
4๓๓ และสถานศึกษาไดดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายเขารวมโดยการแตงตั้งหนาที่โดยการทํา
หนังสือคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เพื่อทําใหการดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมเปนไปได
ดวยดี ซึ่งครู และบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน แบงเปน ชายจํานวน 

11 คน และหญิงจํานวน 1๓ คน ถือไดวาบุคลากรจํานวนดังกลาวเพียงพอตอความตองการในการทํา
โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งสังเกตไดจากใบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม แต
จะมีบางโครงการที่จําเปนตองมีนักเรียนบางกลุมเขารวมกิจกรรมจึงทําใหไมครบทุกคน ไดแก โครงการ
เขาคายพักแรม เพราะเปนการเขารวมโครงการนี้เฉพาะนักเรียนชั้นปที่ ๑ เทานั้น สวนโครงการตางๆ 
รายงานตามตารางดังตอไปนี ้
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๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ทุกคนเขารวมโครงการ 

กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้ง 8 
โครงการ ตามตารางดังตอไปนี้ 

ที ่ โครงการ 

จํานวนนักเรียน(คน) 
ผลสัมฤทธิ์

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เขารวม
กิจกรรม 

๑ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม ร ว ม กั บ ห น ว ย
ตํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย 

4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐ 

๒ 
โครงการรักษประชาธิปไตย  
(กิจกรรมผูนําดีพา MVC รุงเรือง) 

4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐ 

๓ โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) 4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐ 
๔ โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเขาพรรษา 4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐ 
๕ โครงการกตัญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันแม) 433 433 ๑๐๐ 

๖ 
โครงการสืบสานประเพณีไทย  
(กิจกรรมลอยกระทง) 

433 433 ๑๐๐ 

๗ โครงการวันพอแหงชาติ 433 433 ๑๐๐ 
๘ โครงการเขาคายลูกเสือ 160 160 ๑๐๐ 

ที ่ โครงการ 

จํานวนครู (คน) 
ผลสัมฤทธิ์

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนครู
ทั้งหมด 

จํานวนครู
ที่เขารวม
กิจกรรม 

๑ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม  ร ว ม กั บ ห น ว ย
ตํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 

๒ โครงการรักษประชาธิปไตย  
(กิจกรรมผูนําดีพา MVC รุงเรือง) 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 

๓ โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
๔ โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเขาพรรษา ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
๕ โครงการกตัญ ูกตเวทิตา (กิจกรรมวันแม) ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
๖ โครงการสืบสานประเพณีไทย  

(กิจกรรมลอยกระทง) 
๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
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๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไดมีการใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินมาตราสวน
ประเมินคา (Rating scale) โดยครู บุคลากรทุกฝาย และผูเรียนในสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษา เชน ผูปกครอง ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนผูตอบแบบสอบถาม 
การประเมินโครงการแตละโครงการทางผูรับผิดชอบไดใชเกณฑการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน ๕๐ คน อยู 8 โครงการ มตีามตารางดังตอไปนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  พอใช 
๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ควรปรับปรุง  

ที ่ โครงการ 

จํานวนครู (คน) 
ผลสัมฤทธิ์

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนครู
ทั้งหมด 

จํานวนครู
ที่เขารวม
กิจกรรม 

๗ โครงการวันพอแหงชาติ ๒7 ๒7 ๑๐๐ 
๘ โครงการเขาคายลูกเสือ ๒7 ๒7 ๑๐๐ 

ที ่ โครงการ 
คา 

เฉลี่ย 
�� 

สวนเบี่ยง 
เบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

คาเฉลี่ย
คิดเปน
รอยละ 

แปล
ความหมาย 

๑ โครงการอบรมคุณธรรม รวมกับ หนวย
ตํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย 

4.84 0.47 96.8 ดีมาก 

๒ โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมผูนํา
ดีพา MVC รุงเรือง) 

4.68 0.54 93.60 ดีมาก 

๓ โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) 4.85 0.43 97.16 ดีมาก 
๔ โครงการสืบสานประเพณีไทยวัน

เขาพรรษา 
4.85 0.44 96.92 

ดีมาก 

๕ โครงการกตัญู กตเวทิตา (กิจกรรมวัน
แม) 

4.84 0.47 96.8 ดีมาก 
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จากการดําเนินงานโครงการทั้งหมด 8 โครงการ ผูรับผิดชอบโครงการไดมีการสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละโครงการ โดยมีการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดดังนี้  
 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อยูในเกณฑ ดมีาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.70 คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.12  

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษา ในการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมีผลตอการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

จากโครงการสงเสริมดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ทั้ง 8 โครงการที่ไดไดกลาวมานั้น สิ่งหนึ่งที่ทําใหทางโครงการตางๆ ยังไมสมบูรณแบบก็คือ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ การประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานที่มีตอภาพลักษณ

ของวิทยาลัย ซึ่งทางผูรับผิดชอบโครงการจะนําขอผิดพลาดตรงนี้ไปปรับปรุง แกไข เพื่อใหโครงการที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม มีความสมบูรณในปการศึกษาถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
คา 

เฉลี่ย 
�� 

สวนเบี่ยง 
เบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

คาเฉลี่ย
คิดเปน
รอยละ 

แปล
ความหมาย 

๖ โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรม
ลอยกระทง) 

4.69 0.59 93.72 ดีมาก 

๗ โครงการวันพอแหงชาติ 4.80 0.51 96.08 ดีมาก 
๘ โครงการเขาคายลูกเสือ 4.06 0.58 81.92 ดีมาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.70 0.50 94.12 ดีมาก 
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หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานรักชาติ

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม
นอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 

8 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผูเรียนเขา
รวมกิจกรรม 
รอยละ 100 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขา
ร วมโครงการ  กิ จกรรมการปลูกฝ งจิ ตสํ านึ กด านรั กชาติ เทิ ดทูน
พระมหากษัตริย  ส ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและ
บุคลากรเขา
รวมกิจกรรม 
รอยละ 100 

 
 

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน เพือ่นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ไมมี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ด ี
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หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 

๑.  ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕8 

๒.  ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕8 
๓.  โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม มทีั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมคุณธรรม รวมกับ หนวยตํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย 
2. โครงการรักษประชาธิปไตย (กิจกรรมผูนําดีพา MVC รุงเรือง) 
3. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหวครู) 
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเขาพรรษา 
5. โครงการกตัญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันแม) 
6. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมลอยกระทง) 
7. โครงการวันพอแหงชาติ 
8. โครงการเขาคายลูกเสือ 

4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการปลูก

จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 7. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดานการปลูกจิตสํานึกดาน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 
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มาตรฐานที่  ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบงชี้ที่   ๖.๒  ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสาํนึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
คําอธิบาย 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขา
รวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕ 
         ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต  ๑ ครั้งขึ้น
ไปใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไม
นอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
 
วิธีดําเนินการ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑ - ๓ ) และเปนสถานศึกษาที่เนนพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีความรู คู
คุณธรรมและยังควบคูไปดวยในเรื่องใสใจสิ่งแวดลอมเพราะฉะนั้นทางสถานศึกษามีความตระหนักถึง
ความสําคัญ ในดานการปลูกฝงจิตสํานึกและการเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกมี
ความตองการใหนักเรียนมีจิตสํานึกในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม
ภายในชุมชนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จึงทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดมองเห็นถึงปญหา
ดังกลาวและจึงไดมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
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สิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อใหคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดมีจิตสํานึกในดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ซึ่งในการดําเนินโครงการในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมในการจัดโครงการทางวิทยาลัยขั้นตอน
แรกผูดําเนินโครงการไดมีการประชุมหารือในฝายกิจการเพื่อที่จะจัดทําโครงการในดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมขึ้นและผูจัดทําโครงการไดจัดทําโครงการขึ้นและนําเสนอใหกับหัวหนาฝายกิจการ และ
นําเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดรับทราบ หลังจากนั้นไดดําเนินโครงการโดยลําดับ
แรกไดมีการจัดทําแบบลงทะเบียนใหแกผูเขารวมโครงการทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนเพื่อใหการดําเนินโครงการไดมีผูเขารวมตามที่กําหนดไวหลังจากนั้นผูจัดทําโครงการได
ดําเนินการตามแผนโครงการทําไดกําหนดไวพอโครงไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยผูจัดทําโครงการไดสรุป
และประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเพื่อนําผลการจัดกิจกรรมและขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงแกไขในปการศึกษาถัดไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินการที่กลาวมาเบื้องตน และไดพิจารณาผลตามประเด็นการพิจารณา พบวา 

เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณาทางสถานศึกษาไดมีการดําเนินโครงการ จํานวน 5 โครงการ 
ในปการศึกษา ๒๕๕8 ดังตอไปนี ้

๑. โครงการเยาวชนรักธรรมชาติ ประจําปการศึกษา 2558    
 ๒. โครงการเยาวชนปกปองผื่นปา ประจําปการศึกษา 2558    
 ๓. โครงการลําธารน้ําใส ไรมลพิษ ประจําปการศึกษา 2558    
 ๔. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558
 ๕. โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2558    

โดยดําเนินการใหคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาทุกคนไดเขารวม
ในการจัดโครงการและกิจกรรมดังกลาวและมีการดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมี
การจัดทํารายงานโครงการเสนอตอผูบริหารและแตงตั้งคณะครูและบุคลากรทุกฝายไดมีสวนรวมในการ
ทําโครงการและกิจกรรมอีกทั้งไดมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยมีการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมจากนักเรียน ครู บุคลากรและของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
สถานศึกษา 

เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณาทางสถานศึกษาใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ในป
การศึกษา ๒๕๕8 ดังตอไปนี ้
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ชื่อโครงการ 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ผลสมัฤทธิ์

คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหตุ 
นักเรียน 
(จํานวน

คน) 

จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม 
 (จํานวนคน) 

๑. โครงการเยาวชนรักธรรมชาติ 
ประจําปการศึกษา 2558 

445 445 ๑๐๐  

๒. โครงการเยาวชนปกปองผื่นปา 
ประจําปการศึกษา 2558 

445 445 ๑๐๐  

๓. โครงการลําธารน้ําใส ไรมลพิษ 
ประจําปการศึกษา 2558 

445 445 ๑๐๐  

๔. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้ํา 
ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558 

445 445 ๑๐๐  

๕ . โ ค ร ง ก า ร  MVC ส ด ใ ส ใ ส ใ จ
สิ่ งแวดลอม ประจํ าป การศึ กษา 
2558 

445 445 ๑๐๐  
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เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณาทางสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขา
รวมโครงการ ในปการศึกษา ๒๕๕8 ดังตอไปนี้ 

 

ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศกึษา 
(คน) 

ผลสัมฤทธิ์
คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหตุ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(จํานวนคน) 

จํานวนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม 
 (จํานวนคน) 

๑. โครงการเยาวชนรักธรรมชาติ 
ประจําปการศึกษา 2558 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
 

๒. โครงการเยาวชนปกปองผื่นปา 
ประจําปการศึกษา 2558 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
 

๓. โครงการลําธารน้ําใส ไรมลพิษ 
ประจําปการศึกษา 2558 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
 

๔. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัด
น้ํ า  ป ระหยั ด ไฟ  ในวิ ทย าลั ย 
ประจําปการศึกษา 2558 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
 

๕ . โครงการ  MVC สดใสใส ใ จ
สิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 
2558 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
 

 
เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณาทางสถานศึกษาไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งไดจากการประเมินความพึงพอใจ
จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดผลการประเมินดังตารางตอไปนี้  
เกณฑการประเมิน 

๔.๕๑-๕.๐๐      ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ   ดีมาก 
 ๓.๕๑-๔.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ดี  
 ๒.๕๑-๓.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  พอใช 
 ๑.๕๑-๒.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ควรปรับปรุง 
 ๑.๐๐-๑.๕๐       ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  ตองปรับปรุง 
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ชื่อโครงการ �� S.D. รอยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการเยาวชนรักธรรมชาติ 
ประจําปการศึกษา 2558 

๔.52 ๐.71 ๙๐.5 ดีมาก 
 

๒. โครงการเยาวชนปกปองผืนปา 
ประจําปการศึกษา 2558 

๔.25 ๐.๘8 ๘๕ ดี 
 

๓. โครงการลําธารน้ําใส ไรมลพิษ 
ประจําปการศึกษา 2558 

๔.45 ๐.76 ๘9.1 ดี 
 

๔. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้ํา 
ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558 

๔.๗๖ ๐.5๒ ๙๕.2 ดีมาก 
 

๕ . โ ค ร ง ก า ร  MVC สด ใ ส ใ ส ใ จ
สิ่ งแวดลอม ประจําปการศึกษา 
2558 

๔.62 ๐.58 ๙2.4 ดีมาก 
 

 
 จากการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการเสร็จสิ้นผูรับผิดชอบโครงการไดมีการประเมิน
โครงการแตละโครงการและไดมีการสรุปผลความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมดังตอไปนี้       
 จากการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการ มีคาเฉลี่ย ๔.52 
 จากการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖9 
 จากการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการ มคีารอยละ 90.44  
 จากการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการสรุปได ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑ  
ดีมาก 
 

เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณาสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในปการศึกษา ๒๕๕8 ทางผูจัดทําไดมีการดําเนินการในดานของการของการประเมินความ
พึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยการใชแบบสอบถาม
ในการประเมินทั้ง 5 โครงการ โดยใชแบบประเมินทั้งหมด 50 คน พบวา 
 จากตาราง พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนและคณะครูจํานวน 50 คน ตอความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาพรวมอยูในระดับ ดี คาเฉลี่ย 4.3 คิดเปนรอยละ 86.7 
และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 4 อยูในระดับดี คาเฉลี่ยที่ได คือ 4.5 รองลงไป คือ ขอ 2 และขอ 
3 อยูในระดับดี คาเฉลี่ยที่ไดคือ 4.4 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอ 1 อยูในระดับดี คาเฉลี่ยที่ได คือ 
4.1 
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ผลการดําเนินการ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี 

๑ สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม 

ม ี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ม ี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ม ี

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – 
๕.๐๐ 

คาเฉลี่ย 

๔.๓๐ 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 
๑. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา  
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.๑ โครงการเยาวชนรักธรรมชาติ ประจําปการศึกษา 2558    
3.๒ โครงการเยาวชนปกปองผื่นปา ประจําปการศึกษา 2558    
3.๓ โครงการลําธารน้ําใส ไรมลพิษ ประจําปการศึกษา 2558    
3.๔ โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 
3.๕ โครงการ MVC สดใสใสใจสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2558 

๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ 
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๕. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 ๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ 
  พลเมืองโลก  
ตัวบงชี้ที่  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 
วิธีดําเนินการ 
 

วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาผูเรียนในดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในดานการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ทางฝายกิจการนักเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแมสายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผู เรียนในดานการสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการจึงไดจัดทําโครงการที่สอดคลองกันขึ้นในปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แบง
ออกเปนโครงการในภาคเรียนที่ ๑ จํานวน ๓ โครงการไดแก ๑. โครงการสานสัมพันธพี่นอง MVC เปน
กิจกรรมที่สงเสริมในดานความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ การอยูรวมกันแบบพี่แบบนอง มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สรางเครือขายสายรหัสเพื่อเปนการดูแลกันไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น ๒. โครงการ
เยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด To Be Number One เปนโครงการที่ทางวิทยาลัยไดสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับเยาวชนไดมีโอกาสในการแสดงออก ไมวาจะเปนการเตนประกอบเพลง  
รองเพลง และกิจกรรมเพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ ดึงศักยภาพของตนเอง เกิดความตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติด มีกิจกรรมตลอดทั้งปเพื่อเปนการเบี่ยงเบนใหผูเรียนหลีกเลี่ยงไมเสพและแสวงหา
ผลประโยชนจากสิ่งมอมเมาที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ มีความ
มั่นคง ใหเกียรติแกตนเองและผูอื่น ๓. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย(การแขงขันฟุตซอล) 
โครงการนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
โดยยุทธศาสตรของโครงการเนนใหนักเรียนหางไกลจากยาเสพติดในวิทยาลัย เกิดความรวมมือ  ความ
สามัคคีในหมูคณะ โดยนํากิจกรรมทางดานกีฬาเปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดความสําเร็จอยางที่ฝายกิจการ
นักเรียนไดตั้งเปาหมายเอาไว ในภาคเรียนที่ ๒ มีโครงการที่ดําเนินการอยู ๒ โครงการไดแก ๑. โครงการ
กีฬาสีสัมพันธ ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานๆ มา เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการออกกําลังกาย 
เลนกีฬา หางไกลยาเสพติด มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี และ
สรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ๒. โครงการการอยูคายพักแรม ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่ทํา
มาอยางตอเนื่องทุกๆ ป เพราะทางวิทยาลัยคิดวากิจกรรมลูกเสือเปนอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตัวผูเรียนเองไดในทุกๆ ดานไมวาจะเปนการสรางระเบียบวินัยในตนเอง การเสียสละ 
ทดสอบความสามารถในดานรางกาย จิตใจและสังคม ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันได  

 
ผลการดําเนินการ 
 

จากการดําเนินการที่กลาวมาเบื้องตนและไดพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา พบวา 
1. สถานศึกษาไดจัดทําโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา ๕ โครงการ ซึ่ง

ในปการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ไดมีการจัดทําโครงการที่เก่ียวของทั้งหมด ๕ โครงการดวยกัน ไดแก 
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๑. กีฬาสีสัมพันธ 
๒. กิจกรรมเขาคายพักแรม 
๓. โครงการสานสัมพันธพี่นอง MVC 
๔. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (To Be No.๑) 
๕. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (การแขงขันฟุตซอล) 

ซึ่งแตละโครงการ สถานศึกษาไดดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการโดยหลักฐานใน
การเขารวมโครงการแตละครั้ง ไดแก ใบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมในโครงการนั้นๆ ซึ่งนักเรียนในภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 4๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒ มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 
๔๓๓ และสถานศึกษาไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายเขารวมโดยการแตงตั้งหนาที่โดยการทํา
หนังสือคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เพื่อทําใหการดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมเปนไปได
ดวยดี ซึ่งบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน แบงเปน ชายจํานวน 11 คน 
และหญิงจํานวน ๑๓ คน ถือไดวาบุคลากรจํานวนดังกลาวเพียงพอตอความตองการในการทําโครงการ 
กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ
นันทนาการ ซึ่งสังเกตไดจากใบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม แตจะมีบางโครงการที่จําเปนตองมีนักเรียน
บางกลุมเขารวมกิจกรรมจึงทําใหไมครบทุกคน ไดแก โครงการเขาคายพักแรม เพราะเปนการเขารวม
โครงการนี้เฉพาะนักเรียนชั้นปที่ ๑ เทานั้น สวนโครงการตางๆ รายงานตามตารางดังตอไปนี ้

 

 
หมายเหตุ  กีฬาสีสัมพันธและเขาคายพักแรมเปนโครงการอยูในภาคเรียนที่ ๒ ดังนั้นอางอิงจํานวน  

นักเรียนจากการไดรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที ่ โครงการ 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ผลสัมฤทธิ์ 

คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหตุ 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เขารวม
กิจกรรม 

๑ กีฬาสีสัมพันธ ๔๓๓ ๔๓๓ ๑๐๐  
๒ กิจกรรมเขาคายพักแรม ๔๓๓ ๑๖๐ ๓๖.๙๕ เฉพาะนักเรียน  

ชั้น ปวช. ๑ 
๓ โครงการเยาวชนรุนใหม

หางไกลยาเสพติด 
(To Be No.๑) 

4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐  

๔ สานสัมพันธพี่นอง MVC 4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐  
๕ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

(การแขงขันฟุตซอล) 
4๕๙ 4๕๙ ๑๐๐  
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3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการทั้ง ๕ โครงการ ตามตารางดังตอไปนี้ 

 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ

นันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารการ
จัดการ จากการดําเนินโครงการเสริมสรางผูเรียนในดานการกีฬาและนันทนาการ  

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ ไดมีการใช
แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) โดยคณะครู บุคลากร
ทุกฝาย ผูเรียน ในสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา เชน ผูปกครอง ประชาชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนผูตอบแบบสอบถาม การประเมินโครงการแตละโครงการทาง
ผูรับผิดชอบไดใชเกณฑการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมจํานวน ๕๐ คน อยู ๕ โครงการ
แยกเปนนักเรียน ๔๐ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คน ซึ่งผลการประเมินแตละโครงการ มี
ตามตารางดังตอไปนี ้

๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายถึง  ความพงึพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  พอใช 
๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ  ควรปรับปรุง  
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 

จํานวนครู (คน) 
ผลสัมฤทธิ์คิด
เปนรอยละ 

หมายเหตุ 
จํานวน

ครู
ทั้งหมด 

จํานวนครู
ที่เขารวม
กิจกรรม 

๑ กีฬาสีสัมพันธ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐  
๒ กิจกรรมเขาคายพักแรม ๒๔ ๒๔ ๑๐๐  
๓ โครงการเยาวชนรุนใหม

หางไกลยาเสพติด (To Be No.
๑) 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐  

๔ สานสัมพันธพี่นอง MVC ๒๔ ๒๔ ๑๐๐  
๕ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

(การแขงขันฟุตซอล) 
๒๔ ๒๔ ๑๐๐  
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จากการดําเนินงานโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ ผูรับผิดชอบโครงการไดมีการสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจแตละโครงการ โดยมีการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดดังนี้  
 ในภาพรวม ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการอยูในเกณฑ ดี 

คาเฉลี่ย       ๔.๒๑ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ๐.๗๙ 
คาเฉลี่ย   ๘๔.๔๘ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยจาก
โครงการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการทั้ง ๕ โครงการทีไ่ดไดกลาวมานั้น สิ่งหนึ่งที่ทําใหทางโครงการ
ตางๆ ยังไมครบถวนสมบูรณแบบก็คือ ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ การประเมินความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของภายนอกสถานที่มีตอภาพลักษณของวิทยาลัย ซึ่งโครงการสวนใหญจัดทําขึ้นภายในวิทยาลัย
แตจะมีอยู ๑ โครงการคือโครงการกีฬาสีสัมพันธตานภัยยาเสพติดที่ทางผูจัดทําไดมีสวนรวมกับชุมชน
และหนวยงานภาครัฐคือ องคการบริหารสวนตําบลโปงงามเปนผูรวมสนับสนุน เขารวมกิจกรรมกับทาง
วิทยาลัย เปนผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานที่และเปนผูประเมินโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ คาเฉลี่ย 
�� 

สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

S.D. 
คาเฉลี่ย 

แปล
ความหมาย 

๑ กีฬาสีสัมพันธ ๔.๑๔ ๐.๙๑ ๘๒.๘0 ดี 
๒ กิจกรรมเขาคายพักแรม ๔.๐๕ ๐.๘๕ ๘๑.๙๒ ดี 
๓ โครงการเยาวชนรุนใหมหาง 

ไกลยาเสพติด (To Be No.๑) 
๔.๑๕ ๐.๘๙ ๘๓.๐๔ ดี 

๔ สานสัมพันธพี่นอง MVC ๔.๖๘ ๐.๔๘ ๙๓.๕๖ ดีมาก 

๕ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
(การแขงขันฟุตซอล) 

๔.๐๕ ๐.๘๕ ๘๑.๑๒ ดี 

รวม ๔.๒๑ ๐.๗๙ ๘๔.๔๘ ดี 
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หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
ไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดาน
การกีฬาและนันทนาการ 

ผูเรียน 
เขารวมกิจกรรม 
รอยละ 100 

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ทุกคน
เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

ครูและบุคลากร
เขารวมกิจกรรม 
รอยละ 100 

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ ายใน
สถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการและมีผลตอการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

คาเฉลี่ย 
๔.21  

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 

1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
3. โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

- กีฬาสีสัมพันธ 
- กิจกรรมเขาคายพักแรม 
- โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด (To Be No.๑) 
- สานสัมพันธพี่นอง MVC 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (การแขงขันฟุตซอล) 

4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและ

นันทนาการ 
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 
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๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
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มาตรฐานที่   ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบงชี้ที่  ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 
 

วิธีดําเนินการ 

 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน มีแผน โครงการในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน มีการดําเนินงานตามแผน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ 

จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการดําเนินการพัฒนาผูเรียนในดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ

เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีโครงการอยู ๖ โครงการ 

ไดแก  

๑. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. โครงการการอยูคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  

๓. โครงการสืบสานประเพณไีทย (กิจกรรมวันลอยกระทง)  

๔. โครงการสวนเกษตร  

๕.โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ  

๖. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง  

ซึ่งโครงการที่จัดทําขึ้นในปการศึกษา 1/๒๕๕8 มี 1 โครงการ คือ โครงการอบรมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายไดจัดทําขึ้น เพื่อใหนักเรียนตระหนักและประพฤติตน

เปนแบบอยางมีวิถีชีวิตอยางพอเพียง เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อใหผูเรียนนําหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียนและการ

ดําเนินชีวิต โครงการที่จัดทําขึ้นในปการศึกษา 2/๒๕๕8 มี 3 โครงการ คือ ๑. โครงการการอยูคายพัก

แรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดาน

คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ กับผูเขารวมกิจกรรมทุกคน เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีในหมู

คณะ โดยในกิจกรรมของลูกเสือไดมีการใหลูกเสือทุกนายไดมีการบําเพ็ญประโยชนในสถานที่สําคัญ ณ 

บริเวณใกลเคียงกับวิทยาลัย เชน การทําความสะอาดบริเวณรอบสถานที่ มีการปลูกตนไมใหกับสถานที่ 

เพื่อใหเกิดความรมรื่นมากยิ่งขึ้น ลูกเสือที่เขารวมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามที่ดี มี
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ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน และสามารถนํากิจกรรมเขาคายลูกเสือไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 2. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันลอยกระทง) ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายได

สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ของทองถิ่นและของชาติ เพื่อเปนการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิธีปฏิบัติพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และในกิจกรรมวันลอยกระทง

นั้นไดมีการประกวดกระทงเล็กซึ่งวัสดุที่นํามาใช คือ วัสดุที่มาจากธรรมชาติแทนที่วัสดุอยางอื่น เชน 

โฟม กระดาษ เปนตน เพราะวัสดุเหลานี้เปนผลทําใหสิ่งแวดลอมเกิดมลพิษทางน้ําได 3. โครงการอาชีพ

นี้มีพอเพียง ทางวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักเรียนไดมีทักษะในการทํางาน การสรางอาชีพดวยตนเองใน

อนาคต เพราะวัสดุที่ใชเปนวัสดุเหลือใชจากการใชในชีวิตประจําวัน กลับมาใชใหเปนประโยชน โดยการ

นํามาสรางอาชีพได ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอีกหนึ่งทาง  

และโครงการที่จัดทําขึ้นตลอดทั้งปมี ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ โดย

วิทยาลัยไดปลูกฝงทัศนคติการใชไฟฟาอยางประหยัด รูคุณคาและรักษาสิ่งแวดลอมในวิทยาลัยฯ จึงทํา

ใหนักเรียนไดตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมได กลาวคือหากมีการใชน้ํา ใชไฟฟาอยาง

สิ้นเปลือง จะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในไมชานั่นเอง ๒. โครงการสวนเกษตร ทางวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแมสายไดสงเสริมการใหความรูใหนักเรียนในเรื่องทักษะงานอาชีพดานเกษตรพอเพียงและ

ทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจากวิทยาลัย แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการหารายไดระหวางเรียน  

ซึ่ง ๖ โครงการที่กลาวมาขางตน ไดสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําใหตนเปนผู

ที่มีจิตสํานึกที่ดี ในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการใชวัสดุอยางรูคุณคา โดยการทําตนใหเปนที่พึ่ง

ของตน และมีจิตใจเอื้ออาทร ประณีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และทางดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งหาทางเพิ่มมูลคาโดยใหยึดอยูบน

หลักการของความยั่งยืน และนอกจากจะมีการเพิ่มรายได ก็ไดมีการลดคาใชจาย ยึดหลักพออยูพอกิน

พอใช ซึ่งทําใหนักเรียนไดมีจิตสํานึกในดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จากการดําเนินการที่กลาวมาเบื้องตน และไดพิจารณาตามประเด็น พบวา  

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู 

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑–๓ ) และเปนสถานศึกษาที่เนนพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีความรู คู

คุณธรรมและยังควบคูไปดวยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นทางสถานศึกษามีความตระหนักถึง

ความสําคัญ ในดานการปลูกฝงจิตสํานึกและการเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกมี

ความตองการใหนักเรียนมีจิตสํานึกในดานเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ



178 
 

ภายในชุมชนและประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จึงทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายได

มองเห็นถึงปญหาดังกลาวและจึงไดมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวน ๖ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

๒. โครงการการอยูคายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ    

๓. โครงการสืบสานประเพณไีทย (กิจกรรมวันลอยกระทง)    

๔. โครงการสวนเกษตร       

๕. โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ      

๖. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง     

ซึ่งแตละโครงการ สถานศึกษาไดดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการโดยหลักฐานใน

การเขารวมโครงการแตละครั้ง ไดแก ใบลงทะเบียนเขารวมในโครงการนั้นๆ ซึ่งนักเรียนในปการศึกษา 

๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 4๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒ มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 4๓๓ 

คน ครูและบุคลากร มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน แบงเปนชาย ๑๑ คน หญิง ๑๓ คน ถือไดวาบุคลากร

จํานวนดังกลาวเพียงพอตอความตองการในการทําโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

และมีการสรางความรูความเขาใจใน เรื่องความรูการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการสอนสําหรับคณะครู และจัดกิจกรรมโฮมรูมใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน 

เพื่อใหทราบถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และปลูกฝงจิตสํานึกในดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งสถานศึกษายังไดสอดแทรกเนื้อหาลงใน

หลักสูตรของการเรียนการสอนดวย สถานศึกษาไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายเขารวมโดยการ

ขออนุญาตในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแมสาย และจัดกิจกรรมโฮมรูมใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน ในวันจันทรที่ 

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การประเมินผลดําเนินการโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดมีการใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 

โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนในสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา เชน 

ผูปกครอง ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนผูตอบแบบสอบถาม 

 ๒. สถานศึกษามีแผน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ซึ่งโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก โครงการ
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อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการการอยูคายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ โครงการ

สืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันลอยกระทง) โครงการสวนเกษตร โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 

และโครงการอาชีพนี้มีพอเพียง 
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โดยมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน มีจํานวนครูทั้งหมด ๒๔ คน และผูเรียนทั้งหมด ๔๔๗ คน และผลสัมฤทธิ์คิดเปน

รอยละ ดังตารางตอไปนี ้

ที ่ โครงการ 
จํานวนครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครทูี่

ทํากิจกรรม 

(คน) 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนที่

ทํากิจกรรม 

(คน) 

รวมจํานวน

ผูทํากิจกรรม

(คน) 

ผลสัมฤทธิ ์

คิดเปนรอยละ 

๑ โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ๒๔ ๒๔ ๔๕๙ ๔๕๙ ๔๘๓ ๑๐๐ 

๒ โครงการการอยูคายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ๒๔ ๒๔ ๔๓๓ ๔๓๓ ๔๕๗ ๑๐๐ 

๓ โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันลอยกระทง) ๒๔ ๒๔ ๔๓๓ ๔๓๓ ๔๕๗ ๑๐๐ 

๔ โครงการสวนเกษตร ๒๔ ๒๔ ๔๓๓ ๔๓๓ ๔๕๗ ๑๐๐ 

๕ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ๒๔ ๒๔ ๔๓๓ ๔๓๓ ๔๕๗ ๑๐๐ 

๖ โครงการอาชีพนีม้ีพอเพียง ๒๔ ๒๔ ๔๓๓ ๔๓๓ ๔๕๗ ๑๐๐ 

 

 จากตารางขางตน การคิดผลสัมฤทธิ์เปนรอยละ ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๒๔ คน และผูเรียนทั้งหมด ๔๓๓ คน รวมผูเขารวม

กิจกรรมท้ังหมด ๔๕๗ คนและผลสัมฤทธิ์คิดเปนรอยละของผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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 ๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการที่

นอมนําเอาพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตเขากับการสอน และโครงการ คือ  

๑. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

๒. โครงการการอยูคายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ    

๓. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันลอยกระทง)    

๔. โครงการสวนเกษตร    

๕. โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ  

๖. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง 

โดยแตละโครงการจะมีการวางแผนการดําเนินงานโดยการประชุม แบงงาน และดําเนินการ

ตามแผนที่วางไว เมื่อเสร็จกิจกรรมไดสรุปผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในแตละโครงการ โดย

ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเปนผูประเมิน  จากนั้นนํามาคิดคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คารอยละ และแปรผลออกมาในแตละโครงการ  

 ๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน แบงเปนชาย ๑๑ คน หญิง ๑๓ คน และ

ผูเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๔๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒ มี

จํานวนทั้งสิ้น ๔๓๓ คน ซึ่งในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีผูประเมิน ทั้งหมด ๕๐ คน โดยมีจํานวนครูทั้งหมด ๑๐ คน และผูเรียนทั้งหมด 

๔๐ คน และมาตราสวนประเมินคา เปนน้ําหนักคะแนน ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 

 ระดับดีมาก ใหคะแนน ๕ คะแนน 

 ระดับดี  ใหคะแนน ๔ คะแนน 

 ระดับปานกลาง ใหคะแนน ๓ คะแนน 

 ระดับพอใช ใหคะแนน ๒ คะแนน 

 ระดับปรับปรุง ใหคะแนน ๑ คะแนน 

 แลวนํามาหาคาเฉลี่ย และไดแปลความหมายในการประเมินคะแนนเฉลี่ยของแตละขอวาอยู

ในระดับใด 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ตองปรับปรุง 
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 คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง พอใช 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก 

ที ่ โครงการ N �� S.D. 
คิดเปน 

รอยละ 

แปล

ความ 

หมาย 

๑ โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ๕๐ ๔.๖๐ ๐.๖๖ ๙๒.๐๘ ดีมาก 

๒ โครงการการอยูคายพักแรม และ 

เดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 
๕๐ ๔.๐๙ ๐.๙๕ ๘๑.๙๒ ดี 

๓ โครงการสืบสานประเพณีไทย 

(กิจกรรมวันลอยกระทง) 
๕๐ ๔.๘๖ ๐.๕๙ ๙๓.๗๒ ดีมาก 

๔ โครงการสวนเกษตร ๕๐ ๔.๖๑ ๐.๖๖ ๙๒.๒๐ ดีมาก 

๕ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ๕๐ ๔.๗๖ ๐.๕๒ ๙๕.๒๐ ดีมาก 

๖ โครงการอาชีพนีม้ีพอเพียง ๕๐ ๔.๕๙ ๐.๖๒ ๙๒.๓๒ ดีมาก 

รวม ๕๐ ๔.๕๘ ๐.๖๖ ๙๑.๒๐ ดีมาก 
 

จากตารางการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนทั้งหมด ๕๐ คน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดี

มาก คาเฉลี่ย ๔.๕๘ โครงการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันลอย

กระทง) อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย ๔.๘๖ รองลงไป คือ โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ อยูใน

ระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย ๔.๗๖ และโครงการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โครงการการอยูคายพักแรม และเดิน

ทางไกลลูกเสือวิสามัญ อยูในระดับ ดี คาเฉลี่ย ๔.๐๙ 

 ๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน แบงเปนชาย ๒๒ คน หญิง ๒๘ คน กําหนด

มาตราสวนประเมินคาเปนน้ําหนักคะแนน ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 

 ระดับดีมาก ใหคะแนน ๕ คะแนน 

 ระดับดี  ใหคะแนน ๔ คะแนน 

 ระดับปานกลาง ใหคะแนน ๓ คะแนน 
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 ระดับพอใช ใหคะแนน ๒ คะแนน 

 ระดับปรับปรุง ใหคะแนน ๑ คะแนน 

 แลวนํามาหาคาเฉลี่ย และไดแปลความหมายในการประเมินคะแนนเฉลี่ยของแตละขอวาอยู

ในระดับใด 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ตองปรับปรุง 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง พอใช 

 คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก 

 

ที ่ โครงการ N �� S.D. 
คิดเปน 

รอยละ 

แปล

ความ 

หมาย 

๑ โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ๕๐ ๔.๖๔ ๐.๖๖ ๙๒.๐๘ ดีมาก 

๒ โครงการสวนเกษตร ๕๐ ๔.๕๘ ๐.๗๓ ๙๑.๖๐ ดีมาก 

๓ โครงการอาชีพนีม้ีพอเพียง ๕๐ ๔.๖๕ ๐.๕๓ ๙๓.๐๔ ดีมาก 

รวม ๕๐ ๔.๖๒ ๐.๖๔ ๙๒.๒๔ ดีมาก 
 

  

 จากตารางการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา ทั้งหมด ๕๐ คน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

คาเฉลี่ย ๔.๖๒ โครงการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการอาชีพนี้พอเพียง อยูในระดับ ดีมาก 

คาเฉลี่ย ๔.๖๕ รองลงไปคือ โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 

๔.๖๔ และโครงการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โครงการสวนเกษตร อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย ๔.๕๘ 
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ผลการดําเนินการ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

ม ี6 กิจกรรม 

๒. สถานศึกษามีแผน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน 

ผูเรียนเขารวม
กิจกรรม  

รอยละ 100 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากร
เขารวม
กิจกรรม  

รอยละ 100 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน เพือ่นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีตอกาปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

คาเฉลี่ย ๔.๖๒ 

 

ความสําเร็จ 

 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 

๑. หลักฐานกิจกรรมการอบรม เรื่องความรูการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการสอน สําหรับครู 
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๒. หลักฐานกิจกรรมการอบรมใหความรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน ในคาบ

กิจกรรมโฮมรูม 

๓. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

๔. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๕. โครงการการอยูคายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ    

๖. โครงการสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันลอยกระทง)    

๗. โครงการสวนเกษตร    

๘. โครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ  

๙. โครงการอาชีพนี้มีพอเพียง 

๑๐. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๖ 
 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๖.๑ 4 ดี 

๖.๒ ๕ ดีมาก 
๖.๓ ๕ ดีมาก 
๖.๔ ๕ ดีมาก 
รวม 19/๔=4.75 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมคาคะแนน
ของ ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ 
ถึง ตัวบงชี้ที่ ๖.๔ 
หารดวย ๔ 

คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐–๔.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐–๓.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 
คะแนน ๑.๕๐–๒.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐–๑.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง
เรงดวน 

 
จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
 ๑. การมีสวนรวมของผูบริหาร คณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายและ
ชุมชนตําบลโปงงาม อ.แมสาย จังหวัดเชียงรายตอการปลูกฝงจิตสํานึกแกนักเรียน ดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดานการอนุรักษธรรมชาติ ดานกีฬาและนันทนาการ  
และดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ สถานท่ี วัสดุฝกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย
และหนวยงานราชการในตําบลโปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย 
 
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 
 ๑. ขาดการจัดการและการวางแผนลวงหนาที่ชัดเจนกอนการดําเนินการจัด
โครงการและกิจกรรม 
 ๒. งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอตอความตองการในการจัดทําบางโครงการ 
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มาตรฐานท่ี  ๗  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ สมรรถนะในวิชาชีพ และสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมิน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโดยใชหลัก PDCA  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามา
ปรับปรุงในครั้งตอไป และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
รายงานคุณภาพประจําปตอไป 
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ผลการดําเนินการ 
 
หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี) 

๑ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผู เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ม ี

๒ สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ม ี

๓ สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ม ี

๔ สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

ม ี

๕ สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ม ี

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 

๑. แผนพัฒนาสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจําป 
๓. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๔. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
๕. รายงานคุณภาพภายในประจําป 
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มาตรฐานที่   ๗  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
  
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สวนท่ี ๑ การ
จัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานใน
แตละตัวบงชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบงชี้ตามเกณฑที่กําหนด โดยไดรวบรวมขอมูลแต
ละมาตรฐานและตัวบงชี้ ดังตอไปนี ้
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ผลการดําเนินการ 
ตารางที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๖ 
 

มาตรฐาน 
ตัว
บงชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ 

ดีมาก ดี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
๑ ๑.๑ ดีมาก     
 ๑.๒ ดีมาก     
 ๑.๓ ดีมาก     
 ๑.๔ ดีมาก       
 ๑.๕    ตองปรับปรุง  
 ๑.๖     ตองปรับปรุงเรงดวน 
 ๑.๗ ดีมาก     
 ๑.๘ ดีมาก     
 ๑.๙ ดีมาก     

๒ ๒.๑  ดี    
 ๒.๒ ดีมาก     
 ๒.๓ ดีมาก     
 ๒.๔ ดีมาก     
 ๒.๕ ดีมาก     

๓ ๓.๑ ดีมาก     
 ๓.๒ ดีมาก     
 ๓.๓ ดีมาก     
 ๓.๔  ดี    
 ๓.๕ ดีมาก     
 ๓.๖ ดีมาก     
 ๓.๗ ดีมาก     
 ๓.๘ ดีมาก     
 ๓.๙ ดีมาก     

 
 



191 
 

 

มาตรฐาน 
ตัว
บงชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ 

ดีมาก ดี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
 ๓.๑๐ ดีมาก     
 ๓.๑๑  ดี    
 ๓.๑๒ ดีมาก     

๔ ๔.๑ ดีมาก     
๕ ๕.๑ ดีมาก     
 ๕.๒  ดี    

๖ ๖.๑  ดี    
 ๖.๒ ดีมาก     
 ๖.๓ ดีมาก     
 ๖.๔ ดีมาก     

๗ ๗.๑ ดีมาก     
รวม ๒7 5 0 1 ๑ 

 
รวมตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก จํานวน ๒7  ตัวบงชี้   

 
ความสําเร็จ 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
หลักฐานและเอกสารอางอิง 

๑. ผลการตัดสิน  ๓๔  ตัวบงชี ้
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  ๗ 

 
มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗.๑ ๕ ดีมาก 
๗.๒ 4 ดี 
รวม 9/๒=4.50 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมคาคะแนน
ของ ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ 
ถึง ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ 
หารดวย ๒ 

คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐–๔.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐–๓.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 
คะแนน ๑.๕๐–๒.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐–๑.๔๙ ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง
เรงดวน 

 
จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
 
 ปจจัยที่สนับสนุนใหตัวบงชี้ที่ ๗.๑ มีผลการดําเนินงานดีมากเนื่องจากวิทยาลัยไดมี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยโดยมี ครู 
บุคคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ มี
สวนรวม และไดดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทํารายงานประจําป และมีการพัฒนาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทาํใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 
 
 เนื่องจากเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครู บุคลากร และงบประมาณจํากัด อยู
หางไกลจากสถานประกอบการขนาดใหญ ทําใหการกําหนดความตองการของสถาน
ประกอบการอาจจะไมครอบคลุม  และยากตอการเชิญมารวมประชุมรวมกําหนด
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
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ตอนที่ ๔ 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑    
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ ๒ ตองปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖ ๑ ตองปรับปรุงเรงดวน 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗  ๕  ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๓8  
คะแนนเฉลี่ย ๔.22 ดี 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ 4 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓  ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๒4  
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓   
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓  ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ 4 ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ 4 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕8  
คะแนนเฉลี่ย ๔.83 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔   
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ 5  
คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕   
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ๔ ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ 9  
คะแนนเฉลี่ย ๔.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖   
ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ 4 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ ๕ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ๕ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ 19  
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗   
ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ ๔ ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๙  
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ดีมาก 
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    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     
๑. ระดับตัวบงชี้ 

๑.๑ ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน     จํานวน  ๓๓ ตัวบงชี ้
๑.๒ ตัวบงชี้ไมผานเกณฑการประเมิน    จํานวน    2 ตัวบงชี ้

๒. ระดับมาตรฐาน 
  ๒.๑ มาตรฐานท่ีผานเกณฑการประเมิน จํานวน   ๗ มาตรฐาน 
  ๒.๒ มาตรฐานท่ีไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน    - มาตรฐาน        

๓. ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหนวยงาน
ตนสังกัด 

  ผานเกณฑการประเมิน                  ไมผานเกณฑการประเมิน   
 
จุดเดนและจดุที่ควรพฒันา 

จุดเดน  
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
๒. มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในโดยใชคูมือของ สอศ.  
๓. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 
๔. มีองคความรูดานสิ่งประดิษฐ/โครงงานและการวิจัย ที่เกิดจากการเรียนการสอนไปสู

การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
๕. นายจางและผูประกอบการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

แมสายอยางมาก โดยเฉพาะความสามารถการใชภาษาจีนซึ่งสอดคลองกับบริบทของชุมชนที่อยูใน
พื้นที่จําเปนตองใชภาษาจีนเพื่อติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

๖. นักเรียนมีความขยัน มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีวินัยการ
ทํางานที่ด ี

๗. มีการใชหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชาชีพ 
๘. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายไดปฏิบัติจริง 
๙. มีอัตราสวนของนักเรียนตอครูผูสอนที่มีวุฒิวิชาชีพเหมาะสม 
๑๐.  มีโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ที่มีประสิทธิผลโดยไดรับรางวัลการแขงขันทักษะกลุมอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
๑๑.  มีจํานวนองคความรูที่พัฒนาการเรียนการสอนครบถวนทุกสาขาวิชาและทุกภาค

การศึกษา 
๑๒.  มีองคความรูจากโครงงานท่ีเกิดจากการเรียนการสอนโดยนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเปนประโยชนตอสถานศึกษาอื่นและสังคมชุมชน 
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๑๓. มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองตอความตองการของชุมชนสังคมโดยสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

๑๔.  มีการบูรณาการวิชาโครงการของนักเรียน ปวช. ชั้นปท่ี ๓ เขากับแผนปฏิบัติการ
ในดานการใหบริการทางดานวิชาการ ตอชุมชนและสังคม 

๑๕.  ผูบริหารมีวิสัยทัศนเพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนในทองถิ่นไดมีแหลงศึกษาตอที่
เนนคุณธรรมนําความรู 

๑๖.  สภาพแวดลอมของวิทยาลัย สะอาด สงบ เรียบรอยสวยงาม เหมาะสมและ
เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหแกบุตรหลานของคนในชุมชน 

๑๗.  ชุมชนในทองถิ่นใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑๘.  มีเครือขายสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากประเทศไตหวัน 

จุดที่ควรพัฒนา    
๑. งบประมาณจากสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงทุนภายในการสรางองคความรูของครู

และ  นักเรียนควรเพียงพอตามเกณฑท่ีกําหนด 
๒. เปาหมายการดําเนินงานพัฒนาองคความรูที่สอดคลองตอความตองการของ

ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ 
๓. รูปแบบการเขียนขอเสนอโครงการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหเปนทิศทาง

เดียวกัน 
๔. คุณภาพมาตรฐานการเขียนขอเสนอโครงการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณตาม

หลักสากล 
๕. เผยแพรองคความรูผลงานทางวิชาการเพื่อใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาชีพให

ขยายไปสูวงกวาง 
๖. งบประมาณเกี่ยวกับวัสดุฝกควรใหเพียงพอตอการฝกภาคปฏิบัติแบบฐาน

สมรรถนะ 
๗. สนับสนุนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ และภูมิปญญาทองถิ่นจากภายนอกเพื่อให

ความรูอยางตอเนื่องทุกสาขาทุกภาคเรียน 
 ๘. การเรียนรูใหหลากหลายในหองสมุดเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเอง 
๙. อุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมีสภาพพรอมใชงานและเพียงพอเหมาะสม 
๑๐. การใชประโยชนจากขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพการสอนของคร ู
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        ๑๑. จํานวนรอยละของสําเร็จการศึกษามาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่กําหนด 
        ๑๒. จํานวนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาใหมีงานทําเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่
กําหนด 
         ๑๓. ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ทํางานคณะกรรมการดําเนินงานและ
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลประกันคุณภาพภายใน 
         ๑๔. ความชัดเจนของดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของงานเพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
         ๑๕. การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบองครวมในเชิง
รุก 
         ๑๖. งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
         ๑๗. การจัดเก็บระบบเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประหยัดและสะดวก
ตอการทํางาน 
         ๑๘. สถานศึกษาเปนศูนยการแหงการเรียนรูและใหบริการทางดานวิชาชีพอยาง
หลากหลายในชุมชน 
         ๑๙. บริการจัดการงบประมาณใหเหมาะสม ตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
         ๒๐. การบริหารจัดการระบบเครือขายสารสนเทศใหมีความทันสมัย มีความ
ปลอดภัยของขอมูล โดยสามารถใชงานรวมกันเพื่อบริหารจัดการไดอยางสะดวกและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ควรกําหนดแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ตองแกไขปญหาจุดที่
ตองพัฒนาและเสริมจุดเดนใหดียิ่งขึ้น ตังตอไปนี้  
 
 ดานผูเรียน 
 นักเรียนทุกคนตองมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร เขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น  
มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีผลการเรียน
เฉลี่ยไมนอยกวาเกณฑที่กําหนด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
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 ดานผูสอน 
 ครูผูสอนทุกคนมีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ครูและผูบริหารไดรับ
รางวัลอันทรงเกียรต ิ
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติที่ใหความเห็นชอบ หรือ ขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

เร่ือง  ขอความเห็นชอบหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา 
ณ หองประชุม ๑๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

********************************* 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ  ผูรับใบอนุญาต   ประธาน 
๒. นายวีระ  แซเหล้ียว  คณะกรรมการ   กรรมการ 
๓. นายพฤทธิ์  ดํารงศักดิ์  คณะกรรมการ   กรรมการ 
๔. นายสุรพล  แสงวรรณ  คณะกรรมการ   กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณี พงคดา   ผูแทนคร ู   กรรมการ 
๖. นางสุนีย  คิมหันตวัฒนาพร ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 
๗. นางแซวจือ  แซยาง   ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 
๘. นางจันทรจิรา  ทาลัดชัย  ผูอํานวยการ     กรรมการ/เลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจงใหทราบ 
 ๑. ปรับโครงสรางของวิทยาลัยใหเหมาะสมกับการดําเนินงานภายในวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
 -รับรอง- 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 
 -ไมมี- 

ผูรับ
ใบอนุญาต

ผูจัดการ ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบุคลากร

งานธุรการ

งานแผนงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ

งานอาคารสถานท่ี/
สิ่งแวดลอม

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบริหารงานวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาการเรียนรู

สื่อ/นวัตกรรม/

เทคโนโลยี

การนิเทศการศึกษา

การวัด/ประเมินผล

ประกันคุณภาพ

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายกิจการนักเรียน

งานบริหารกิจการ

นักเรียน

งานรับนักเรียน

งานแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร

งานสัมพันธชุมชน

งานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายแผนและ
งบประมาณ

งานแผนและนโยบาย

งานพัฒนา

ระบบการวิจัย

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา

งานงบประมาณ
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ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา/ใหความเห็นชอบ 
 เนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ทางฝายบริหารของวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป  ไดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น  โดยนํายุทธศาสตรการดําเนินงานมาเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในปการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยใหบรรลุตาม
เปาประสงคที่วางไว จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการที่จะนํา
แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยไปใชในการพัฒนาวิทยาลัยใหมีความเจริญตอไป 
 มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 -ไมมี-  
 
ลงชื่อ...................................ผูบันทึกการประชมุ    ลงชื่อ.................................. ผูตรวจบันทึก

การประชุม  
     (นางจันทรจิรา   ทาลัดชัย)                            (นางสาวศุภณิดา   แสงวรรณ)      

ผูอํานวยการ/เลขานุการ        ผูรับใบอนุญาต/ประธาน            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร 
 
เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร 

ตัววัดของโครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย เปาประสงค 

-พัฒนานักเรียน 
 
-พัฒนาบุคลากร 
 
-พัฒนาระบบบริหาร
วิทยาลัย 
 
-พัฒนาความสัมพันธ
กับผูมีสวนเกี่ยวของ 

๑.เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการปลูกฝงจริยธรรม
คุณธรรม 
-ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ 
-อบรมครอบครัวของเรา 
-กิจกรรมหนาเสาธง 
-กิจกรรมวันแม 
-กิจกรรมวันพอ 

นักเรียนทุกคน 
๑.มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องตนของศาสนาที่ตน
เคารพนับถือ 
๒.มีความซื่อสัตยสุจริต 
๓.มีความกตัญูกตเวที 
๔.มีเมตตากรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
๕.ประหยัดรูจักใช
ทรัพยสินของตนเองและ
สวนรวมอยางคุมคา 
๖.ภูมใิจในความเปนไทย
เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย 

นักเรียนทุกคนไดรับ
การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม
อันพึงประสงคของการ
เปนนักเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแมสาย 

ดานผูเรียน 
๑. นักเรียนทุกคนปฏิบัติ
ศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับ
ถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีคานิยมที่อึงประสงค 
๒. นักเรียน ปฏิบัติตามกฎ
ของวิทยาลัย 
๓. นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร 
๔. นักเรียนรอยละ ๙๕ เขา
รวมกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
การสงเสริม/สรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
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นิยมไทยและดํารงไวซึ่ง
ความเปนไทย 

๕. นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการสื่อสาร
ดวยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
๖. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมของ
นักเรียนระดับ ปวช. ปที่ ๑ 
และปที่ ๒ ไมนอยกวา ๒.๕๐ 
และผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไม
นอยกวา ๒.๓๐ 
๗. นักเรียนรอยละ ๙๕ เขา
รวมกิจกรรมดนตรี/
นาฏศิลป/กีฬา/ศิลปะ/
ประเพณี/วัฒนธรรมไทยและ
ทองถิ่น 
๘. นักเรียนมีผลการแขงขัน
ภายนอก ในระดับเขต/
จังหวัด/ภาค/และ
ระดับประเทศตามเกณฑ 
๙. นักเรียนรอยละ ๙๕ มี
สุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ

๒.สรางเสริมระเบียบ
วินัย 

-สงเสริมประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวม 
-งานประกวดหองเรียน
สะอาด 
-โครงการคายสมาชิกใหม
ของครอบครัวอาชีวศึกษา
แมสาย 
-งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานความปลอดภัย 
-กิจกรรมอบรมนักเรียน 
-กิจกรรมนักเรียนเรียนดี 
ประพฤติดี บริการดี 

นักเรียนรอยละ ๙๕ปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียนของ
วิทยาลัย 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มี
ระเบียบวินัยในการ
ปฎิบัติตนตามระเบียบ
วินัยของวิทยาลัยและ
ตนเอง 

๓.ปองปรามสิ่งเสพติด
แ ล ะ อ บ า ย มุ ข ใ น
โรงเรียน 

-สัปดาหตอตานยาเสพติด นักเรียนรอยละ ๙๕ 
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติด 

นักเรียนรอยละ ๙๕ 
หางไกลสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 

๔.พัฒนานักเรียนให
เปนเลิศทางภาษา 

-โครงการแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
-โครงการ 
English/Chimess Camp 
-กิจกรรมจัดมุมอานหนังสือ 

นักเรียนทุกคน 
๑.สามารถสื่อความคิดผาน
การพูด เขียน หรือ
นําเสนอดวยวิธีตางๆ ได
อยางเหมาะสม 

นักเรียนทุกคนมีความ
เปนเลิศทางภาษา 
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-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมการเปนผูนํา 
-กิจกรรมแขงขันสุนทรพจน
ไทย/จีน/อังกฤษ 

๒.สามารถใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารไดทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานและปลอดสิ่งเสพ
ติดใหโทษ 
๑๐. นักเรียนอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข 
ดานคร ู
๑. ครูผูสอนทุกคนมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะ มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
ดานการบริหารและการจัด
การศึกษา 
๑. มีระบบบริหารและจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ 
 

 ๕.พัฒนานักเรียนใหมี
ความรูความสามารถ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ทักษะวิชาชีพ 

-งานวันวิชาการ 
-งานเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการ 
-งานสรางบรรยากาศใน
หองเรียน 
-งานสอนเสริมพิเศษ 
-งานสอบซอมและซอม
เสริม 
-งานประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนเรียนดี 
-โครงการทัศนศึกษา 
-โครงการสัปดาหหองสมุด 
-โครงการสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-โครงการปรับความรูดาน
คอมพิวเตอร 
-กิจกรรมสงเสริม
กระบวนการคิด 

๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนไปตามเกณฑ 
๒.ผลการแขงขันภายใน/
ภายนอกระดับจังหวัด/
ระดับชาติ 

นักเรียนทุกคนมีความรู
ความสามารถทาง
วิชาการและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
วิเคราะห รูทันโลกและ
เหตุการณ จนเกิด
ทักษะในวิชาชีพของตน 
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 ๖.ประสิทธิภาพทาง
มาตรฐานวิชาชีพ 

-งานทบทวนมาตรฐาน
รายวิชา 
-งานฝกปฏิบัติจริงในวิชาชีพ
ของผูเรียน 
-โครงการฝกซอมและ
ทดสอบ 

นักเรียนที่เขารวมทําการ
สอบและมีผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะ
วิชาชีพ 

 ๗.เสริมสรางสุขภาพที่
แข็งแรง 

-สงเสริมการออกกําลังกาย
ดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อปองกัน
โรคติดตอ 
-ทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียนเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน 
-ควบคุมดูแลการจําหนาย
อาหารใหถูกสุขลักษณะ 
-ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และภาชนะ 
-ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
โรงอาหารและคุณภาพ
รานคา 
-สงเสริมใหมีการตรวจ
สุขภาพประจําปของ
บุคลากรและนักเรียน 

นักเรียนรอยละ ๙๕ 
๑.มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 
๒.มีน้ําหนักสวนสูงและ
สมรรถภาพกายตามเกณฑ 
๓.ปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษ 
๔.หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยง
จากความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปญหาทาง
เพศ 

นักเรียนและบุคลากรมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
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-กิจกรรมการแขงขันกีฬา 
 ๘ . พั ฒ น า ค รู ใ ห มี

ความรูความสามารถ 
มีทั กษะ  และได รั บ
รางวัลเชิดชูเกียรติ 

-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานนิเทศภายใน/ภายนอก 
-งานทัศนศึกษาบุคลากร 
-งานขวัญและกําลังใจ
บุคลากร 
-กิจกรรมสัมมนาครูกอน
เปดภาคเรียน 
-กิจกรรมครูดีเดนกลุม
เครือขายโรงเรียนเอกชน 
-กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
และรางวัลแกครูและ
บุคลากร 
-กิจกรรมขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ครูผูสอนทุกคน 
๑.จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา
ปรือเทียบเทา 
๒.สอนตรงตามวิชาเอก 
๓.ครูมีจํานวนเพียงพอ 
๔.มีความรูความเขาใจ
เปาหมายกรจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 
๕.มีการวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
๖.มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
๗.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน 

ครูไดรับการพัฒนาดาน
ความรู  ความสามารถ  
มีทักษะ ไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 
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๘.มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับแผนการสอน 
๙.มีการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนและนําผล
ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 
๑๐.มีจริยธรรมและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๑.มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
๑๒.มีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนา
ผูเรียน 
๑๓.มีการแสวงหาความรู
เทคนิควิธีการใหมๆ รับฟง
ความคิดเห็น ใจกวางและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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 ๙ .ปลู กฝ งคุณธรรม 
จริยธรรม และทัศนคติ
ที่ดีของคร ู

-รวมกิจกรรมทางศาสนา 
-กิจกรรมมุฑิตาจิต 
-กิจกรรมรางวัลครูที่มี
ผลงาน 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ครูมีจริยปฏิบัติ มี
คุณธรรมและมีทัศนคติ
ที่ดีตอวิชาชีพ 

 

 ๑๐ .พัฒนาแผนภู มิ
การจัดองคกรและการ
บริหารจัดการ 
 

-กิจกรมประเมินบุคลากร 
-กิจกรรมตรวจประเมิน
มาตรฐาน สมศ. 

ผลตรวจประเมินของ
บุคลากรและผลการตรวจ
ประเมินจาก สมศ. 

วิทยาลัยไดรับการ
พัฒนา และมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 ๑ ๑ . พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

-งานบริหารศูนย
คอมพิวเตอร 
-งานซอมบํารุงอุปกรณ
สารสนเทศ 
-โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร 
-กิจกรรมลงโปรแกรมและ
พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
-โครงการปรับปรุงแหลง
เรียนรู 
-กิจกรรมพัฒนาและติดตาม
ระบบฐานขอมูล 

ความพรอมของอุปกรณ
ทางคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่พรอมใชงาน
ไดดีตลอดเวลา 

วิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศท่ีดี 
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 ๑๒.ปรับภูมิทัศนและ
บรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรู 

-งานบริหารอาคารสถานที่ 
-งานสงเสริมบรรยากาศใน
หองเรียน 
-โครงการจัดทําแหลงเรียนรู 
-กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม 

การจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

วิทยาลัยมีภูมิทัศนและ
บรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรู 

 

 ๑๓.พัฒนาสื่ออุปกรณ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะสิ่ ง
อํานวยความสะดวก 

-งานจัดซื้อและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
-โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 
-กิจกรรมประกวดสื่อการ
เรียนการสอน 
-กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร/เครื่อง
เสียง 
-กิจกรรมจัดทําหอง
โสตทัศนูปกรณครบรูปแบบ 

ความพรอมของสื่อและ
อุปกรณที่ทันสมัยพรอมใช
งานและอํานวยความ
สะดวกตอการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอน 

มีสื่ออุปกรณเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

 

 ๑๔.สงเสริมการมีสวน
ร ว ม กั บ ผู ป ก ค ร อ ง 
ศิษย เกา ชุมชนและ
องคกรตางๆ ใหเขามา
มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาการศึกษา 

-จัดทําวารสาร จุลสาร 
-กิจกรรมรวมงานทั้งภายใน
และภายนอก 
-งานประชาสัมพันธ
โรงเรียน 
-งานสัมพันธชุมชน 

๑.กิจกรรม/โครงการที่
สงเสริมและประสาน
ความสัมพันธกับ
ผูปกครอง/ศิษยเกา/ชุมชน 
และองคกรอื่น 

เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาโดยผูมีสวน
เกี่ยวของ 
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-กิจกรรมทางศาสนา 
-กิจกรรมพบปะผูปกครอง 
-กิจกรรมแขงขันกีฬาสี
ภายใน 

๒.เปนแหลงวิทยาการใน
การแสวงหาความรูและ
บริการชุมชน 
๓.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันกับผูปกครอง/ศิษย
เกา/ชุมชนและองคกรอ่ืน 
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ตัวอยางความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
มาตรฐานที่  ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  ชุมชน ที่มีตอคุณภาพ
ของผูเรียน 

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  ชุมชน  

 ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 
 

คําชี้แจง เนื่องจากสถานประกอบการ/หนวยงานของทานมีบุคลากรซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ผูสําเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ วิทยาลัยฯ  ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งมา ณโอกาสนี้ดวย 
แบบสอบถามแบงออกเปน ๓ ตอน คือ                                                                                                     

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                                                                              
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  สถานศึกษาที่มีตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา                                         
ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน/สถานศึกษา......................................................................................  
สถานที่ตั้ง..............................................................................................................................................             
ลักษณะของสถานประกอบการ   ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน   
            ธุรกิจสวนตัว    อื่น ๆ .......................... 
 
ผูใหขอมูล................................................ตําแหนง................................เบอรโทรศัพท..........................     
 
ชื่อผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน นาย/น.ส.......................................สกุล...................................... 
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตองปรับปรุง 
(๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 
(๑) 

๑.ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปญญา 
๑.๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมี
จรรยาบรรณ 

     

๑.๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบของหนวยงาน 

     

๑.๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ 
ใหเกียรติผูอื่น 

     

๑.๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา      
๑.๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน      
๑.๖ มีวิสัยทัศน  ความคิดสรางสรรค  
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

     

๒.  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ไดแกความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 
๒.๑ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

     

๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

     

๒.๓ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป 

     

๒.๔ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางาน
เปนทีม 

     

๒.๕ ความสามารถทางดานสถิติและการ
คํานวณ 

     

๒.๖ ความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนางาน 
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รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตองปรับปรุง 
(๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 
(๑) 

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 
๓.๑ ความรูในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ 

     

๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

     

 
 
ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะ                                                                                                           
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือชวยในการปรับปรุง
หลักสูตรและคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
๑. ปญหาในการปฏิบัติงาน....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
๒. ความรูความสามารถทักษะที่ตองการใหหนวยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาตองการเพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
๓. ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 

 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษา 

ที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา   
 

คําชี้แจงเนื่องจากผูใหบริการทานซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาจาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย                                                                                                                             
ทางวิทยาลัยจึงใครขอความรวมมือจากทาน ตอบแบบสอบถามนี้ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาขอขอบคุณในการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้  
แบบสอบถามแบงออกเปน ๓ ตอน คือ                                                                                                                      

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                                                                              
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา                                         
ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูรับบริการ   ชื่อ..........................................................สกุล
..........................................................................                                                                                       
ชื่อผูใหบริการ  ชื่อ......................................................สกุล
...........................................................................ชื่อสถานที่รับบริการ..................................................ที่
อยู............................................................................. 

ตอนที่ ๒. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 
รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตองปรับปรุง 
(๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 
(๑) 

๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปญญา 
๑.๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมี
จรรยาบรรณ 

     

๑.๒ ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน      
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รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตองปรับปรุง 
(๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 
(๑) 

๑.๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมา
คารวะ ใหเกียรติผูรับบริการ 

     

๑.๔ ทํางานเสร็จตรงตอเวลา      
๑.๕ มีวิสัยทัศน  ความคิดสรางสรรค  
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ไดแกความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรูและปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การ
ประยุกตตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 
๒.๑ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

     

๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

     

๒.๓ มีมนุษยสัมพันธตอผูรับบริการและ
บุคคลทั่วไป 

     

๒.๔ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางาน
เปนทีม 

     

๒.๕ ความสามารถทางดานสถิติและการ
คํานวณ 

     

๒.๖ ความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนางาน 

     

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง 
รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 
๓.๑ ความรูในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ 

     

๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะ                                                                                                           
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือชวยในการปรับปรุงหลักสูตร 

                    และคุณภาพผูสําเร็จ การศึกษาของวิทยาลัย 
๑. ปญหาในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
๒. ความรู ความสามารถ ทักษะที่ตองการใหหนวยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาตองการเพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๓. ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
 ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๙ 
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษา

เขาทํางาน/ศึกษาตอ ท่ีมีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา  
 

คําชี้แจงเนื่องจากสถานประกอบการ/หนวยงานของทานมีบุคลากรซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ผูสําเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ วิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ดวย      
แบบสอบถามแบงออกเปน ๓ ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  สถานศึกษาที่มีตอคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา                                         
ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร  

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน/สถานศึกษา.......................................................................................  
 
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................            
ลักษณะของสถานประกอบการ    ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน   
     ธุรกิจสวนตัว    อื่น ๆ ........................ 
 
ผูใหขอมูล.......................................ตําแหนง...........................เบอรโทรศัพท.........................................     
 
ชื่อผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน นาย/น.ส...............................สกุล................................................ 
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 
รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตอง
ปรับปรุง 

(๒) 

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 
๑.ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปญญา 
๑.๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมี
จรรยาบรรณ 

     

๑.๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบของหนวยงาน 

     

๑.๓ ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมา
คารวะ ใหเกียรติผูอื่น 

     

๑.๔ มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา      
๑.๕ มีทัศนคติที่ดีตองานหรือหนวยงาน      
๑.๖ มีวิสัยทัศน  ความคิดสรางสรรค  
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

๒.  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ไดแกความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 
๒.๑ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

     

๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

     

๒.๓ มีมนุษยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป 

     

๒.๔ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางาน
เปนทีม 

     

๒.๕ ความสามารถทางดานสถิติและการ
คํานวณ 

     

๒.๖ ความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนางาน 
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รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตอง
ปรับปรุง 

(๒) 

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 
๓.ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 
๓.๑ ความรูในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ 

     

๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

     

 
ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะ                                                                                                           
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือชวยในการปรับปรุงหลักสูตรและ
คุณภาพ ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
๑. ปญหาในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๒. ความรูความสามารถทักษะท่ีตองการใหหนวยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาตองการเพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๓. ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา   

 
คําชี้แจง เนื่องจากผูใหบริการทานซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย                                                                                                                             
ทางวิทยาลัยจึงใครขอความรวมมือจากทาน ตอบแบบสอบถามนี้ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาขอขอบคุณในการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งมา ณ  โอกาสนี้  
แบบสอบถามแบงออกเปน ๓ ตอน คือ                                                                                                                      

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                                                              
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ

การศึกษา                                        
ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูรับบริการ   ชื่อ........................................................สกุล......................................................................                                                                                       
ชื่อผูใหบริการ  ชื่อ................................................................สกุล...........................................................
ชื่อสถานที่รับบริการ......................................................ที่อยู.................................................................. 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 
รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตองปรับปรุง 
(๒) 

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 
๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปญญา 
๑.๑ ความซื่อสัตย สุจริต และมี
จรรยาบรรณ 

     

๑.๒ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน      
๑.๓ความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ 
ใหเกียรติผูรับบริการ 

     

๑.๔ ทํางานเสร็จตรงตอเวลา      
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รายการ 

ความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตองปรับปรุง 
(๒) 

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 
๑.๕ มีวิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค  
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

๒.  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ไดแกความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 
๒.๑ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

     

๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

     

๒.๓ มีมนุษยสัมพันธตอผูรับบริการและ
บุคคลทั่วไป 

     

๒.๔ การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางาน
เปนทีม 

     

๒.๕ ความสามารถทางดานสถิติและการ
คํานวณ 

     

๒.๖ ความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนางาน 

     

๓.ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 
๓.๑ ความรูในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ 

     

๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ประยุกตความรูและการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะ                                                                                                           
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือชวยในการปรับปรุงหลักสูตรและ
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
 
๑. ปญหาในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๒. ความรู ความสามารถ ทักษะที่ตองการใหหนวยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาตองการเพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๓. ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ตัวอยางแบบบันทึกการจัดการเรียนรูของครู 
 

 
 

แบบประเมินระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ชื่อผูประเมิน..................................................................................................................................... ชื่อ
รายวิชาที่สอน..............................................................ระดับชั้นที่สอน........................................ 
************************************************************************************ 
คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย /ตามหัวขอประเด็นท่ีใหพิจารณา ขอละ๑ เครื่องหมาย 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง ปรับปรุงเรงดวน 

๑ แผนจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
๒ แผนจัดการเรียนรูมีเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย 
     

๓ แผนจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ      
๔ แผนจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     

๕ แผนจัดการเรียนรูมีการบูรณาการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

๖ แผนจัดการเรียนรูมีการบูรณาการการเรียนรูให
สอดคลองประชาคมอาเซียน 

     

 รวม      
 
ขอแสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่  ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่   ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวอยางเอกสารเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 
 

บันทึกการนิเทศครูผูสอน 
ชื่อผูรับการนิเทศ……...................................………….…………  
ชื่อผูนิเทศ…………………………….……….…………….................. 
วิชา / รหัสวิชา  ………..........................……........................ ระดับชั้น.............................. 

ที ่ รายการนิเทศ 
การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 

หมาย
เหตุ มี ไมมี ดีมาก ดี พอใช 

ปรับ 
ปรุง 

๑. มีแผนการจัดการเรียนรู        
๒. ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
       

๓. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

       

๔. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

       

๕. การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน        
๖. มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนในแตละ

บทเรียนกับหลักสูตรและประเมินความรู
ความสามารถของผูเรียน 

       

๗. การกํากับติดตามนักเรียนที่มีปญหาหรือไม
เขาใจในบทเรียนของรายวิชาที่สอน 
ดําเนินการชวยเหลือ/ แกไข 

       

๘. การบันทึกหลังสอนและการนําผลการ
บันทึกหลังสอนมาแกไข / พัฒนา 

       

๙. มีการบูรณาการกับวิชาอื่น        
๑๐. การบูรณาการโดยใชหลักเเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ขอเสนอแนะ
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………….................................. 
 
ลงชื่อ  .............................................. ผูนิเทศ    ลงชื่อ  ............................................. ผูรับการนิเทศ 
        (..................................................)                (..............................................) 

       ……../………./………                         ……../………./………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 
 

มาตรฐานที่  ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ตัวอยางเอกสารเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 

แบบประเมินระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ชื่อผูประเมิน....................................... ชื่อรายวิชาที่สอน...........................ระดับชั้นที่สอน.................... 

*********************************************************************** 
คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย /ตามหัวขอประเด็นท่ีใหพิจารณา ขอละ ๑ เครื่องหมาย 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เรงดวน 

๑ มีหลักเกณฑและวิธีวัดและประเมินผลใหผูเรียน
ทราบกอนมีการจัดการเรียนการสอน 

     

๒ มีการดําเนินการัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู 

     

๓ ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล 

     

๔ มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

     

๕ นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชเพื่อพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

     

๖ นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประชาคมอาเซียน 

     

 รวม      
ขอแสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่  ๓  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวอยางเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
 
 

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
*********************************************************** 

คําชี้แจง 
๑. แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานศึกษา ตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูทรงคุณวุฒิ  โดยมุงเนนดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตาม
ระเบียบตราสารจัดตั้งสถานศึกษา 

๒. แบบสอบถามแตละดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีระดับของ
การปฏิบัติใหเลือก ๕ ระดับ คือ 

๑.๐๐  -  ๑.๘๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
๑.๘๑  -  ๒.๖๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย 
๒.๖๑  -  ๓.๔๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
๓.๔๑  -  ๔.๒๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
๔.๒๑  -  ๕.๐๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ (  )  คร ู  (  )  บุคลากร  (  )  นักเรียน/นักศึกษา 
สาขาวิชา (  )  ........................................  (  )  ........................................  

(  )  ........................................  (  )  ........................................  
(  )  ........................................  (  )  ........................................  

  หมายเหตุ  ใหสถานศึกษาสํารวจทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 
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ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล 
ระดับการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. หลักนิติธรรม 
๑.๑ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

     

๑.๒ มีการใชอํานาจในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม      
๑.๓ มีการกําหนดภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานสามารถกระทําได 

     

๑.๔ มีการแจงขั้นตอนการทํางานใหผูอื่นไดรับทราบ      
๑.๕ มีการออกคําสั่งที่ยึดหลักความเสมอภาค      
๑.๖ มีการออกกฎระเบียบตางๆของหนวยงานที่สอดคลองกับ
อํานาจตามกฎหมาย 

     

๒. หลักคุณธรรม 
๒.๑ ยึดหลักความเปนธรรมความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน
และกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

     

๒.๒ ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมีผลประโยชนดาน
การเงินที่ขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ 

     

๒.๓ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ 

     

๒.๔ มีคุณธรรมในการบริหารจัดการเชนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการมอบหมายงานฯลฯ 

     

๒.๕ ทํางานดวยความเสียสละและอุทิศตนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานที่กําหนดไว 

     

๓. หลักความโปรงใส 
๓.๑ มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็ง 

     

๓.๒ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่โปรงใส      
๓.๓ มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหมๆท่ีเขามาปฏิบัติงานที่มี
ความรูความสามารถสูง 

     

๓.๔ มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหมๆท่ีเขามาปฏิบัติงานที่มี
ความรูความสามารถสูง 

     

๓.๕ มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพสูง 

     

๓.๖ มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ซื่อสัตย      
๓.๗ มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
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ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล 
ระดับการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓.๘ มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุและพฤติการณของ
การกระทําผิด 

     

๓.๙ มีการกระจายขอมูลขาวสารขององคการอยางเปดเผย
ใหแกบุคลากร 

     

๔. หลักการมีสวนรวม 
๔.๑ รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของและปรับปรุงการ
ทํางานเมื่อไดรับขอเสนอแนะ 

     

๔.๒ ประสานสัมพันธทํางานเปนทีมและสรางเครือขายในการ
ทํางาน 

     

๔.๓ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
วางแผน 

     

๔.๔ ปดโอกาสใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมรับรูการปฏิบัติงาน 

     

๔.๕ มีการใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ 

     

๕. หลักสํานึกรับผิดชอบ 
๕.๑ ผูบริหารไดสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องของแผนรวม
ขององคการแกทุกคนที่รับผิดชอบ 

     

๕.๒ ผูบังคับบัญชาใหความสนับสนุนแกสมาชิกในทีมงานทุก
คนอยางเทาเทียมกัน 

     

๕.๓ ทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงานบุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด
และมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

     

๕.๔ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการวางแผน
สํารองในกรณีเกิดปญหาความขัดแยง 

     

๕.๕ มีมาตรการในการจัดการกับผูที่ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง      
๖. หลักความคุมคา 
๖.๑ ผลตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของ
งานที่ทํา 

     

๖.๒ อัตรากําลังของบุคลากรมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน      
๖.๓ มีการจัดทํารายงานการเงินสม่ําเสมอทุกปและมีขั้นตอน
การจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ 

     

๖.๔ มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไว
อยางชัดเจน 

     



231 
 

ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล 
ระดับการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๖.๕ บุคลากรมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในงาน
ที่รับผิดชอบ 

     

๖.๖ มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรู 

     

๖.๗ มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณตางๆที่ทันสมัยเพื่อ
ลดตนทุน 
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แบบประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากร 
ในสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปการศึกษา ๒๕๕8 
*********************************************************** 

คําชี้แจง 
๑.แบบประเมินฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการในการ

ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรในสถานศึกษา  ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
๒.แบบสอบถามแตละดาน  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  โดยมีระดับของ

การปฏิบัติใหเลือก ๕ ระดับ คือ 
๑.๐๐  -  ๑.๘๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
๑.๘๑  -  ๒.๖๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย 
๒.๖๑  -  ๓.๔๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
๓.๔๑  -  ๔.๒๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
๔.๒๑  -  ๕.๐๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ (  )  คร ู  (  )  บุคลากร  (  )  นักเรียน/นักศึกษา 
สาขาวิชา (  )  ........................................  (  )  ........................................  

(  )  ........................................  (  )  ........................................  
(  )  ........................................  (  )  ........................................ 

 หมายเหตุ  ใหสถานศึกษาสํารวจทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  การออกระเบียบและขอบังคับตางๆของสถานศึกษา      
๒. การใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

๓.  การใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาดานบุคลากรแผนงานงบประมาณวิชาการ
กิจกรรมนักเรียนอาคารสถานที่และความสัมพันธกับชุมชน 

     

๔.  การกํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     

๕.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการ 

     

๖.  การใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของทรัพยสินที่
สถานศึกษามีอยูขณะนั้น 

     

๗.  การใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของสถานศึกษา 

     

๘.  การใหความเห็นชอบรายงานประจําปงบการเงิน
ประจําปและการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

     

๙.  การพิจารณาคํารองทุกขของครูผูปกครองและนักเรียน      
๑๐.  การดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร(ระบุเพิ่มเติม) 
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มาตรฐานที่  ๓  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ตัวอยางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 

 
การประเมินผูบริหารสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๘ 

*********************************************************** 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริการสถานศึกษาตอการบริหารจัดการ 

ของผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
ชื่อ- สกุล  .........................................................ตําแหนง............................................................ 
คําชี้แจง 

๑.  แบบสอบถามฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  โดย
มุงเนนดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามระเบียบตราสารจัดตั้ง
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

๒. แบบสอบถามแตละดาน  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  โดยมีระดับของ
การปฏิบัติใหเลือก ๕  ระดับ  คือ 

๑.๐๐  -  ๑.๘๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
๑.๘๑  -  ๒.๖๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย 
๒.๖๑  -  ๓.๔๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
๓.๔๑  -  ๔.๒๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
๔.๒๑  -  ๕.๐๐  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

 
 
 
 

ขอที่ อํานาจหนาที ่

ระดับของการปฏิบัติ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑ วิสัยทัศนและความเปนผูนําของผูบริหาร      
 ๑.๑ มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ      

 
๑.๒ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ 

     

 
๑.๓ เปนที่ยอมรับของชุมชน  ดวยความ
ศรัทธาอยางจริงใจ 
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ขอที่ อํานาจหนาที ่

ระดับของการปฏิบัติ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

 
๑.๔ นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุน
ปจจัยตางๆอยางเต็มที่ 

     

 
๑.๕ มีการวางแผนติดตามงานอยางเปน
ระบบ 

     

 
๑.๖ ทําใหทานรูสึกภูมิใจที่ไดรวมงานกับ
ผูบริหาร 

     

 
๑.๗ ทุมเทสนใจอยางเต็มที่ในการเผชิญ/
จัดการกับความผิดพลาดขอรองเรียน และ
ความลมเหลว 

     

 
๑.๘ ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีทางท่ีทําให
ทานเลื่อมใส 

     

 
๑.๙ แสดงความมั่นใจวาเปาหมายที่ตั้งไว
จะบรรลุผล 

     

๒ 
ความสามารถดานวิชาการและบริหาร
สถานศึกษา 

     

 ๒.๑ มีการกระจายอํานาจในการบริหาร      

 
๒.๒ มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางใน
การกําหนดจุดมุงหมายเปาหมายทิศ
ทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 

     

 
๒.๓ มีสวนรวมและใหความรวมมือของผูที่
มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา 

     

 

๒.๔ มีการสงเสริมใหสถานศึกษาพึ่งตนเอง
ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหาร
ตั ว เองมีอํ านาจหน าที่ รั บผิ ดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณ
ของสถานศึกษา 
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ขอที่ อํานาจหนาที ่

ระดับของการปฏิบัติ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย
ที่สุด 
(๑) 

 

๒.๕ มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและบุคลากรภายนอก  รวมทั้ง
การแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ
ดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม 

     

 
๒.๖ มีความสามารถในการปรับใชการ
บริหาร  ตามสถานการณที่นําไปสูผลลัพธ
ไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย 

     

 

๒.๗ มีการสงเสริมพัฒนาตนเองทั้งการ
พัฒนาองคกร  พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนา
บุคลากรและพัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนา
ไปสูองคกรการเรียนรู 

     

 

๒.๘ มีการตรวจสอบและถวงดุล  โดย
สถานศึกษากําหนดนโยบายและควบคุม
มาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     

๓ ดานบริหารจัดการของสถานศึกษา      

 
๓.๑ ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

     

 

๓.๒ สงเสริมและและมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  ตามนโยบาย 
และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ 

     

 

๓.๓ ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
กําหนดไวอยางเครงครัด 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอที่ อํานาจหนาที ่

ระดับของการปฏิบัติ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย
ที่สุด 
(๑) 

 
๓.๔ จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา 

     

 

๓.๕ ปฏิบัติหน าที่ อื่นอัน เกี่ ยวกับงาน
วิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทาง
ราชการ    รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย 
ระเบียบและขอบังคับของสถานศึกษา และ
ห น า ที่ อื่ น ต า ม ที่   กํ า ห น ด ไ ว ใ น
พร ะ ร าช บัญญั ติ ส ถ าน ศึ ก ษ า เ อ ก ช น 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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มาตรฐานที่  ๓  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
ตัวอยางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผูเรียน ที่มีตอการจัดหา การใชวัสดุ-อุปกรณ   
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย  
 

 
วัตถุประสงค แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดหาการ
ใชวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรของสถานศึกษา  จะไดนําผลในการประเมินปรับปรุงการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอรสําหรับสนับสนุนใหครู บุคลากรและ
นักเรียนไดใชประโยชนสูงสุด 

 
 คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองประเมินที่ตองการ และตรงกับความเปนจริง 

สถานภาพ        (   )  คร ู  (   )  บุคลากร        (   )  นักเรียน 
สาขาวิชา (   )  การบัญชี           (   )  การขาย            (   )  การทองเที่ยว  

(   )  คอมพิวเตอรธุรกิจ               
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง 

พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 

 
ความเหมาะสมในการจัดหาการใช วัสด-ุอุปกรณ  ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
๑. จํานวนวัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรที่มีอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดด ี

     

๒. จํานวนวัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร มีความ
พอเพียง 

     

๓. จํานวนวัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร ที่มีอยู มี
ความทันสมัย 

     

๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใชวัสดุ-อุปกรณ  
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

     

๕.มีวัสดุ-อุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอรการปฏิบัติงาน
ตามจริงสาขาวิชา                                                                                                              

     

๖. ครูใหคําแนะนําในการใชวัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร ประกอบการสอนชัดเจน 

     

๗. วัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรใชตรงตาม
วัตถุประสงครายวิชา 

     

๘. มีการบํารุงรักษา ดูแลวัสดุ -อุปกรณ ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอรการสอนใหใชงานไดด ี

     

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับการจัดหาการใชวัสด-ุอุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร อื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวอยางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 
 

แบบประเมินผลการฝกประสบการณตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ 
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชื่อโครงการ................................................................ ผูรับผดิชอบโครงการนักเรียนชั้น ปวช.......... 
ชื่อหนวยงาน/สถานที่ปฏิบัติโครงการ ............................................................................................. 
ระหวางวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่...... เดือน .................... พ.ศ. ........... 
คําอธิบายประกอบการใชแบบประเมินผล 

๑..แบบประเมินผล ๑ ฉบับ ใชประเมินผลนักเรียนทั้งกลุมที่ปฏิบัติงาน ในการฝกประสบการณ
ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ 

๒.เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน ความหมาย 

๕ นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับ ดีมาก 
๔ นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับ ดี 
๓ นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับ พอใช 
๒ นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับ ที่ยังตองแกไขปรับปรุง 
๑ นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับ ไมผาน 

คําชี้แจง   
๑. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองผลการประเมินของแตละรายการที่ตรงกับความเห็น

ของทาน 
 ๒. ประเมินครบทุกรายการแลว โปรดสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการปรึกษาหารือรวมกับครูพ่ีเลี้ยงในการจัดทําแผนการสอนหรือ
การทํากิจกรรมในแตละครั้ง 

     

๒. มีการแกไขปรับปรุงแผนการสอน หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความ
เหมาะสม หรือตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง 

     

๓. เนื้อหา รูปแบบ ในการทํากิจกรรมมีความถูกตองเหมาะสม      

๔. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ-อุปกรณ  สําหรับประกอบการจัดการเรียนรู      

๕. มีกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเกิดการซักถามใหเกิดการอภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนกับผูเรียน 

     



241 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน เกิดการพัฒนาและ
สรางองคความรูดวยตนเอง 

     

๗. กิจกรรมท่ีจัดมีความหลากหลายนาสนใจและเปนประโยชนตอ
ผูเขารวมกิจกรรม 

     

๘. มีการใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ      

๙. สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม โดยเปนไดทั้ง
ผูสอน ผูจัดการเรียนรู ผูกํากับดูแลและผูรับฟง 

     

๑๐. มีการใชภาษากาย ภาษาพูดและสื่อประกอบการสอนไดอยาง
เหมาะสม 

     

๑๑. จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจของผูเรียน ผูเรียนสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมที่จัด 

     

๑๒. ผูเรียนกลาซักถาม ตอบปญหา และมีปฏิสัมพันธระหวางเรียน      

๑๓. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตรงกับวัตถุประสงคของ
โครงการ 

     

๑๔. นักเรียนที่จัดทําโครงการนี้มีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง      

๑๕. ปฏิบัติงานรวมกับครูอาจารย บุคลากรในโรงเรียน และผูที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

     

๑๖. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูอาจารย บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน 

     

๑๗. จัดหรือปรับปรุงชั้นเรียนหรือสถานที่ดําเนินกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม 

     

๑๘. มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด      

๑๙. แตงกายถูกตองตามระเบียบ และกริยามารยาทเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

     

๒๐. เอาใจใสและติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย หรือดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

     

๒๑. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ      

๒๒. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนรุนนอง หรือผูเขารวม
กิจกรรม 
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สรุปผลการประเมิน 
ไดผลการประเมนิ ๕  คูณ จํานวน ............. รายการ  เทากับ ....................... คะแนน 
ไดผลการประเมิน ๔  คูณ จํานวน ............. รายการ  เทากับ ....................... คะแนน 
ไดผลการประเมิน ๓  คูณ จํานวน ............. รายการ  เทากับ ....................... คะแนน 
ไดผลการประเมิน ๒  คูณ จํานวน ............. รายการ  เทากับ ....................... คะแนน 
ไดผลการประเมิน ๑  คูณ จํานวน ............. รายการ  เทากับ ....................... คะแนน 
              รวม  เทากับ ........................... คะแนน 
(นําคะแนนรวม  คูณ  ๑๐๐  แลวหารดวย ๑๑๐)     ไดเทากับ ............................ คะแนน 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
     ลงชื่อ .................................................... ผูประเมิน 
        (...........................................................) 
     ตําแหนง .................................................... 
       วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
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มาตรฐานที่  ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานะบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ตัวอยางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
“ถวายเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘” 

คําชี้แจง ๑. เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 
  ๒. โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางตามความพึงพอใจของทาน 
ผูประเมิน: -   ครู    นักเรียน  

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
๕ 

(มาก
ที่สุด) 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
(นอย) 

๑ 
(นอย
ที่สุด) 

ดานการทํางาน      

๑. การประชาสัมพันธกิจกรรม      

๒. สถานที่จัดกิจกรรม      

๓. ระบบแสง  สี  เสียง      

๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม       

ดานผูเรียน      

๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรูจักการ
เปนผูใหที่ดี 

     

๖. นักเรียนไดมีโอกาสไดฟงพระธรรมเทศนา 
เพื่อขัดกลอมจิตใจใหสงบ มีสติ 

     

๗. นักเรียนไดเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของทองถิ่นและของชาติ 

     

๘. นักเรียนไดมีสวนรวมกับชุมชน      

๙. ภาครวมความสําเร็จของกิจกรรม      
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ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

 
             ฝายกิจการนักเรียน 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
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มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษธรรมชาติ 
ตัวอยางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 

 
แบบประเมินผลการจัดกจิกรรม 

“การรีไซเคิลขยะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘” 
คําช้ีแจง ๑. เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 
   ๒. โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางตามความพึงพอใจของทาน 
ผูประเมิน: -   ครู   นักเรียน  

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
๕ 

(มาก
ที่สุด) 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
(นอย) 

๑ 
(นอย
ที่สุด) 

ดานการทํางาน      

๑. การประชาสัมพันธกิจกรรม      

๒. สถานที่จัดกิจกรรม      

๓. ระบบแสง สี เสียง      

๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม       

ดานผูเรียน      

๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรูจักการเปนผูใหที่ดี      

๖. สามารถปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการรวมรักษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

     

๗. เพื่อปลูกจิตสํานึกและใหความรูกับนักเรียนในเรื่อง     
การคัดแยกขยะกอนท้ิง 

     

๘. นักเรียนมีใหความรูเรื่องการกําจัดขยะอยางถูกวิธ ี      

๙ นักเรียนรับรู และตระหนักถึงปญหาเรื่องผลกระทบ    
จากขยะตอสิ่งแวดลอม 

     

๑๐ นักเรียนมีความรูเรื่องแนวทางใหการปฏิบัติตนเพื่อ   
แกไขปญหาเรื่องขยะได 

     

๑๑ ภาครวมความสําเร็จของกิจกรรม      
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ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 
 

         ฝายกิจการนักเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
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มาตรฐานที่  ๖  ดานการปลูกฝงจติสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 
ตัวอยางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 
 

แบบประเมินผลการจัด  

 “กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ ตายยาเสพติด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 

คําชี้แจง ๑. เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 
  ๒. โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางตามความพึงพอใจของทาน 
ผูประเมิน: -   ครู    นักเรียน  

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
๕ 

(มาก
ที่สุด) 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
(นอย) 

๑ 
(นอย
ที่สุด) 

๑. การวางแผนและการเตรียมจัดงาน      
๒. การประชาสัมพันธกิจกรรม      
๓. กิจกรรมตางๆ ในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ 

ตานยาเสพติด 
     

๔. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม      
๕. สถานที่จัดกิจกรรม      
๖. ระบบเสียง ส ีเสียง      
๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
๘. ความรวมมือของนักเรียน      
๙. ความพึงพอใจในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 ๙.๑  พิธีถวายพระพรชัยมงคล      
 ๙.๒ กิจกรรมระลึกพระคุณพอ      

๑๐. ภาครวมความสําเร็จของกิจกรรม      
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ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
         ฝายกิจการนักเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
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คณะผูจัดทํา  
รายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

คณะทํางาน 

นางจันทรจิรา  ทาลัดชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
นายสิริศักดิ์  สุธรรมนอย  คณะทํางาน 

 นายประเสริฐ   กางออนตา  คณะทํางาน 
 นายสถิต           สมกาศ   คณะทํางาน 
 นางสาวพรรณ ี    พงคดา   คณะทํางาน 
 นายสรศักดิ์    รุงดี   คณะทํางาน 
 นางสาวณิรภา   วงคคํามูล  คณะทํางาน 
 นางสาวอนิศรา   จันทะกูล  คณะทํางาน 
 นางสาวศรีสุดา    อินทจักร  คณะทํางาน 
 นายวินัย             สกุลพิศุทธิ ์  คณะทํางาน    
 นางสาวสุปราณี กาติ๊บ   คณะทํางาน 
 นายสุริยนต          ศรีชมภู   คณะทํางาน   
 นางสาวกนกวรรณ ทาคํามา  คณะทํางาน 
 นางสาวเสาวลักษณ  จันทรวงค  คณะทํางาน 
 นายธีรพัฒน  กุสาปน   คณะทํางาน  
 นางสาวรสริน    สุยะเสาร  คณะทํางาน 
 นายอํานาจ         กอใจ   คณะทํางาน 
 นางสาวปาริชาติ    แกวศักดิ์  คณะทํางาน 
 นางสาวสุภาพร  พันกาศ   คณะทํางาน 
 นายชัยวัฒน    ขามหก   คณะทํางาน 
 นางเนตนภา     กาใจ   คณะทํางาน 
 นางสาววิไลรัตน กันพนม  คณะทํางาน 
 นางสาวสุภัทรา  เอียดปราบ  คณะทํางาน 
 นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน  คณะทํางานและเลขานุการ 
  
  



 
 

 
 
 
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาเอกชน 

ประเภทอาชีวศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศกึษาแมสาย 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ ๑๘๘ หมู  ๓  แขวง/ตาํบลโปงงาม  เขต/อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย  ๕๗๑๓๐ 

โทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒ โทรสาร  ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒   
www.mvs.ac.th 

 



 
 

คํานํา 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดความมุงหมายและ

หลักการในดานคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสายจึงไดจัดทํา
รายงานประจําปฉบับนี้ โดยคณะทํางานที่วิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเพื่อประมวลงานการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา ๒๕๕๘) เพื่อใชเปนแนวทางนําไปสูการ
พัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยตอไป  

ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะครู อาจารยและบุคลากรทุกฝายที่รวมกัน
ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ อันจะนําไปสูการพัฒนานักเรียน 
ของวิทยาลัยให เปนคนเกง คนดี  มีความสุข ตามจุดมุ งหมายการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอไป 

 
 
                                                              วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 
                                                                     มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
                

        หนา 
คํานํา         
สารบัญ 
บทสรุปผูบริหาร 
ตอนที่  ๑  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา      ๑ 
๒. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา  ๑ 
๓. ประวัติสถานศึกษา       ๒ 
๔. โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา    4 
๕. ขอมูลดานการบริหาร      5 
๖. จํานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ   6

 ๗. จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/  
    สาขางานและชั้นป       8 
๘. เกียรติประวัติของสถานศึกษา     9 
๙. เปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
 ของสถานศึกษา       ๑๒ 

ตอนที่ ๒  การดําเนินงานของสถานศึกษา 
๑. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา                     ๑๓ 

  ๒. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร ๑๔ 
  ๓. รายงานดานงบประมาณ      ๑5 
  ๔. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ    

    มาตรฐานการศึกษา       ๑๙ 
ตอนที่ ๓  การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่  ๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ๒4 
  มาตรฐานที่  ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา      56 
  มาตรฐานที่  ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา    68 
  มาตรฐานที่  ๔ การบริหารวิชาการและวิชาชีพ    141 
  มาตรฐานที่  ๕ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 149 
  มาตรฐานที่  ๖ การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน   

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก    156 



 
 

หนา 
 

  มาตรฐานที่  ๗  การประกันคุณภาพการศึกษา    187 
ตอนที่  ๔  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน                            193 
  ๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา       195 
  ๓. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต    197 
ภาคผนวก  

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีใหความเห็นชอบ  
หรือขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา    20๐ 

  ๒.  แผนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร 203 
๓.  ตัวอยางความสอดคลองระหวางตัวบงชี้ 
     การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน  
     เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล     212 

  ๔.  รายชื่อคณะผูจัดทํา      249
        

  
 

 
 
 
 
 


