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รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒

คานา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการใน
ด้านคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่ง ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ ต้ อง
ดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายจึง
ได้จัดทารายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาประจาปีฉบับนี้ โดยคณะทางานที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ประมวลผลการดาเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕59) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
นาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยต่อไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู อาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมกันทางาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนาไปสู่การพัฒนานักเรียน ของวิทยาลัยให้
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
พฤษภาคม ๒๕60

๓

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดาเนินงานของสถานศึกษา
การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

๑

1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4
รวม

1

2

5
5
5
5
20

5
5
5
5
20

3

4

5

6

5
4

3
5

5

5

9

8

5

5

รวม

เฉลี่ย

10
28
19
10
67

5.00
4.66
4.75
5.00
4.85

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน 12 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น
๑. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ

๒

๔. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
6. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ที่ติด 0 , ร , มส. มาแก้ไขผลการเรียน
ในแต่ละภาคเรียน
7. ตัว บ่ งชี้ที่ 2.1 สถานศึกษามีการให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานศึ ก ษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม มีการกาหนด “คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยมีส่วนร่วมของทุกคน จัดให้กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและกาหนด
เป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง มีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนดและมีการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีการร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่กาหนด
9. ตัวบ่งชี้ 2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเล็งเห็นความสาคัญส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิ ชาทุกคนเป็นผู้ที่
จบการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอนและได้เข้ารับฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงกับรายวิชาที่สอนและบุคลากร
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ตั ว บ่ ง ชี้ 2.4 สถานศึ ก ษามี แ ผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเป็ น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
11. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
12. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ
13. ตัวบ่งชี้ 2.5 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
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โรงฝึกงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และให้
ความสาคัญในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS
14. ตัวบ่งชี้ 2.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีแผนงาน โครงการ ในการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา และมีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ งหรือด้านหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน และได้ รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้ แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
15. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุก
คนจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน มีการนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป รวมทั้งให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย (๑) การระบุ
ปัญหา (๒) การระบุวัตถุประสงค์ (๓) วิธีการดาเนินการ (๔) การเก็บข้อมูล (๕) การวิเคราะห์ รายงาน
สรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
16. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้ศึกษา มีการสารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
17. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
18. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการสอนโดยมี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนาไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
19. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.3 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนในวิชาภาษาจีนทั้ง 3 ระดับ โดยไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีครูที่ สอนโดยเจ้าของ
ภาษาจากประเทศจีน ไต้หวัน และอีกทั้งนั กเรียนส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่ อสาร
สนทนา ได้ดี
20. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

๔

ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดให้ มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาได้ จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ร ภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2๐ ของงบดาเนินการ
2. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
3. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.1 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายควรพั ฒ นาในด้ า นรู ป แบบของการจั ด ท า
แผนการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนของครูให้มีความหลากหลาย มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ รวมทั้งให้ครูทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการทาวิจัยในชั้นเรียนที่มากขึ้น เพื่อจะได้นาปัญหาไปแก้ไขและพัฒนาจุดบกพร่อง
ต่อไปในอนาคต
4. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
เพียงพอต่อจานวนของผู้เรียนในแต่ละสาขา
5. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเรียนในภาคทวิภาคี สถานศึกษายังไม่มีสถานประกอบการที่รองรับ
นักเรียนที่จะเขาเรียนในภาคทวิภาคี อีกทั้งยังไม่มีสาขางานที่เปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการที่
ใกล้เคียง

1.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ตั ว บ่ ง ชี้ 2.4 สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การวางแผนในการจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนน้อย
กว่าร้อยละ 2๐ ของงบดาเนินการ เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ตามแผนปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2555 ที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 ทั้งนี้
ในปีการศึกษา 2560ทางวิทยาลัยได้จัดดาเนินการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยกาหนดงบประมาณ
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการแล้ว
2. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษาได้ดาเนินการวางแผนด้านงบประมาณรายจ่ ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการในปีการศึกษา 2560

๕

3. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายควรมีการประชุมปรึกษาหารือกัน ในเรื่องของ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้จะได้ไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกท่านอย่างสม่าเสมอ มีการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
4. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ควรมีการอบรมพัฒนาครูเรื่องการสร้างหรือการใช้สื่อการเรียนการสอนทุก
ปี การศึกษา เพื่อให้ ครู ได้ใช้สื่ อที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ ผู้ เรียนได้รับความรู้ที่
ทันสมัย

6

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย [รหัสสถานศึกษา ๕๗๑๐๐๐๕๐]
ที่ตั้ง เลขที่ ๑๘๘
หมู่ ๓
ตาบล โป่งงาม อาเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ ๕ ๗ ๑ ๓ ๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒
โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๙๒๙๒
Website : www.mvs.ac.th
E-mail : MVCmaesai๒๐๑๓@gmail.com
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
๒.๑.1 ข้อมูลด้านสภาพของชุมชนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายตั้งอยู่ อยู่ในเขตการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม ประชาชนใกล้เคียงเป็นชุมชนที่หลากหลาย อาทิ จีน ไทย ไทยใหญ่
และชนเผ่าในบริเวณชุมชนมีโรงเรียนใกล้เคียง ๕ โรงเรียน และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย มีวัฒนธรรมที่
หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
๒.1.๒ ข้อมูล ด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ค่อนข้างมีฐ านะดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้
ค่อนข้างดี ถ้าเป็นคนไทย ก็มีบ้าน มีที่ดินเป็นของตัวเอง ส่วนคนจีนก็จะมีอาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของ
กิจการ
๒.1.๓ ข้อมูลด้านสังคม ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีการศึกษาตามระดับภาคบังคับ ประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย ทั้งรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า นักธุรกิจ และเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อคนปีละ
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๓
บ้านถ้าปลา ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เนื่องจาก นายเจริญ ปรีดีพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบ้านถ้า ได้เล็งเห็นว่า
การศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการครองชีพและอนาคตของชาวจีนอพยพในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ลูกหลานชาวจีนเหล่านี้มีฐานะค่อนข้างยากจน ด้อยโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาชั้นกลางและชั้นสูง หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับ ก็ต้องเข้าสู่สังคมหางานทา
เพื่อนาค่าแรงมาช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนมาก็ไม่สามารถทาให้ชีวิตก้าวหน้าในกิจการ
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งานได้ และหารายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การยั ง ชี พ ในโลกที่ พั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ใหญ่ในพื้นที่ ตลอดจนครูใหญ่และครูผู้สอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตจังหวัดเชียงราย แต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา
แม่สายขึ้นพร้อมกับก่อตั้งโรงเรียนนอกระบบคือโรงเรียนสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาแม่สาย เปิดสอน
ภาษาจีนขั้นความรู้ชั้นสูง (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) หลักสูตร ๓ ปี โดยใช้หลักสูตรของไต้หวัน
และมีครูอาสาสมัครจากไต้หวันมาทาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ที่มีความสนใจที่จะเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ซึ่งหลักสูต รการเรียนการสอนใช้หลักสูตรของ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการใช้ภาษาจีนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนและของภู มิภาคนี้ ซึ่งภาษาจีนจะเป็นภาษาทางธุรกิจ ที่สาคัญภาษาที่ ๓ รอง
จากภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ และภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังได้มี ก าร
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นต่อไป
ลาดับการพัฒนาสถานศึกษา
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วันก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ "มูลนิธิบ้านถ้า"
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้รับใบอนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปิดทาการสอนเป็นปีการศึกษาแรกโดยมีนางกัล ยา
สายชลไพศาล ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับใบอนุญาต มี
นายสุรชัย นาพา เป็นผู้จัดการและผู้อานวยการ
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย ได้รับการยกวิทยฐานะ
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
ปัจจุบัน
นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต/ผู้จัดการ และแต่งตั้งให้ นางจันทร์จิร า
ทาลัดชัย เป็นผู้อานวยการ
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหาร

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารบุคลากร

ผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

งานธุรการ

การพัฒนาหลักสูตร

งานบริหารกิจการ
นักเรียน

งานแผนและนโยบาย

งานแผนงบประมาณ

การพัฒนาการเรียนรู้

งานรับนักเรียน

งานพัฒนา
ระบบการวิจัย

งานการเงินและบัญชี

สื่อ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

งานแนะแนวการศึกษา

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ

การนิเทศการศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร

งานประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

การวัด/ประเมินผล

งานสัมพันธ์ชุมชน

งานอาคารสถานที่/
สิ่งแวดล้อม

งานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

งานงบประมาณ
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ-สกุล
นางสาวศุภณิดา
นายสุรพล
นายพฤทธิ์
นายวีระ
นางสุนีย์
นางจิดาภา
นางสาวศรีสุดา
นางจันทร์จิรา

แสงวรรณ์
แสงวรรณ์
ดารงศักดิ์
แซ่เหลี้ยว
คิมหันต์วฒ
ั นาพร
ราวิชัย
อินทจักร
ทาลัดชัย

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง (ปี)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ผู้รับใบอนุญาต นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๐๑๖๘๗
E-mail : chumeius@yahoo.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้จัดการ นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๐๑๖๘๗
E-mail : chumeius@yahoo.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้อานวยการ นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
โทรศัพท์ ๐๘-๙๘๕๒-๑๗๕๒
E-mail : janjira.mvc๑๙๖๕@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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ต่ากว่า
ปริญญาตรี

สาขาการตลาด
4
4 - 3 1 สาขาการบัญชี
4
4 - 2 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
4 - 3 1 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4
4 - - 4 สาขาพื้นฐาน
7
7 - 6 1 รวม
๒3 ๒3 - ๑4 9 ครู
หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ
หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ไม่มี

มี

จานวน
(คน)

ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ

ครูพิเศษ

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

สถานภา
พ

ครูประจา

2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
(ปีทจี่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๙)

4
4
4
4
7
23

-

2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจา

จานวน (คน)

พนักงานราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ข้าราชการ

สถานภาพ

ฝ่ายบริหารบุคลากร
งานธุรการ
1
1
แม่บ้าน
1
1
นักการภารโรง
1
1
รวม
3
3
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน
หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

หลักสูตร/ประเภทวิชา
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม

ชั้นปี
๑
๒
๓
ทวิ
ทวิ
ทวิ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ภาคี
ภาคี
ภาคี

รวม
ปกติ

ทวิ
ภาคี

187

-

154

-

139

-

480

-

๑37
50
187

-

120
34
154

-

110
29
139

-

๓67
113
480

-

2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานการตลาด
สาขาบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวมทั้งหมด

1
-

ชั้นปี
2
-

3
-

รวม
-
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2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานการตลาด
Lk-k’ko
สาขาบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม

ปกติ
39
32
33
27
131

จานวน
ทวิภาคี เทียบโอน
-

-

(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
…………………………. คน

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
ผู้บริหารดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

รวม

39
32
33
27
131
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รางวัลและผลงานของครู
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
นายประเสริฐ ก้างออนตา
นายธีรพัฒน์ กุสาปัน
นายอานาจ ก้อใจ
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
รางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
นางสาวเนตรนภา ก๋าใจ
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2.3.2 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
สรุปคะแนนและเหรียญรางวัลโครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ที่
ชื่อโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
คะแนน เกียรติบัตร
1. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่อง
1.นางพงศกร นวลศรี
2..นายอัศวิน ใจปินตา 3.นายชาญณรงค์ ก๊อใจ
77
เหรียญเงิน
“เรียนรู้อาเซียน”
2. โครงการสื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม
1.น.ส.สุพรรษา ไทยใหญ่ 2.น.ส.วันเพ็ญ ชุ่มมงคล 3.นายจงรักษ์ แสงคา
75
เหรียญเงิน
Adobe flashเรื่อง ก.-ฮ.
3. โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย 1.นายประวุธ แซ่พู่
2.นายสมบัติ จอบา
3.น.ส.เพ็ญศิริ ป๊อกชะดา 70
เหรียญเงิน
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ที่
ชื่อโครงการ
1. โครงการตู้ปลาจากจอคอมพิวเตอร์
2. โครงการกล่องเก็บของอเนกประสงค์จาก
จอคอมพิวเตอร์
3. โครงการกระดานวางแผนฟุตบอลจากฝา
เคสคอมพิวเตอร์

1.น.ส.พรนิภา จันทาพูน
1.นายมานัส สรทวีสิน
1.นายฤทธิ์ไกร
ชันทรฤทธิ์

ชื่อ – นามสกุล
2.นายณัฐพงษ์ เรือนคา 3.น.ส.ปาริชาติ กันกอบ
จันทร์
2.นายชาญณรงค์ คชนิล 3.นายปิยะพล ธนานนท
พันธุ์
2.นายสถาพร อินเทพ 3.นายแฮนารี่ อู่ยืน

คะแนน เกียรติบัตร
78
เหรียญเงิน
74

เหรียญเงิน

71

เหรียญเงิน
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ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่
ชื่อโครงการ
1. โครงการน้าพริกคั่ว ถั่วดาวอินคา
1. นายอาชา เชอมื่อ
(Sacha Inchi Roasted Chili)
2. โครงการชาใบฝรั่งกลิ่นหอมหมื่นลี้
1.นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ
(Guava Tea of Sweet Osmanthus)
3. โครงการน้าพริกข่าสมุนไพร
1. นายสอง สองแก้ว

ชื่อ – นามสกุล
2. นายธีรเดช แซ่จ๋าว
2.นางสาวทิตยา แซ่จัง
2. นายอานนท์ จี้โปทา

3. นายสมบูรณ์ ไทยลื้อ
3.นางสาวจิตตา
อะซองกู่
3. นางสาวศุภาพิชญ์
บุญสร้อย
3.นางสาวนภัสสร
นิจภักดี
3. นายต่อศักดิ์ วัวเยอะ

91

เหรียญทอง

90

เหรียญทอง

88

เหรียญทอง

88

เหรียญทอง

3.นางสาวหนู ไทยใหญ่

86

เหรียญทอง

83

เหรียญทอง

82

เหรียญทอง

4. โครงการแรมฟืนสามช่า

1.นางสาวนภาพร คาวัง

2.นางสาวสุวิษา ธิร่า

5. โครงการชาผงหอมหมื่นลี้กึ่งสาเร็จรูป

1. นางสาวอินทิรา แซ่วุ่ย

2. นางสาวกิติมา แซ่ฝู่

6. โครงการน้าพริก 5 เซียน

1.นางสาวโสภา ใจวรรณะ 2.นางสาววิภารัตน์
แสนสักหาญ

7. โครงการเห็ดทรงเครื่องแปรรูป

1. นางสาวสุชัญญา ภัทร 2. นายอาเจอ หมื่อแหล่ 3. นายอาซ่อง เบเชกู่
เสถียรชัย
1. นางสาวสุภาพร พันธุระ 2. นางสาวดาว สุรินทร์ 3. นางสาวชนัญชิดา ลาหู

8. โครงการน้าพริกลาบปลาทู

คะแนน เกียรติบัตร
95 เหรียญทอง

16
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ที่
ชื่อโครงการ
1. โครงการน้ายาซักผ้าประคาดีควาย
(Soapberry liquid detergent)
2. โครงการหอมหมื่นลี้สเปรย์
(Osmanthusfragrans Spray)
3. โครงการสมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพ
(Foot herbals for healthy)
4. โครงการน้ามันนวดสมุนไพร
(Nutural Herbs Oil)
5. โครงการครีมบารุงข้อศอกจากเปลือก
กาแฟ
6. โครงการแกะสลักแก้ว (จานรองแก้ว)
7. โครงการจระเข้พิชิตยุง
(Mosquito repellent Spray)
8. โครงการย่านางทลายเท้าแตก
(Creaked hell Cream)

1.นางสาวนิติพร แซ่ลี้

ชื่อ – นามสกุล
2.นางสาวเกศรี ใจเส

3.นายวีรชิต ตูหนะ

คะแนน เกียรติบัตร
92 เหรียญทอง

1.นางสาวมณีตะวัน
พิงคสุวรรณ

2.นางสาววิราย คีรีแสนภูมิ 3.นายวชิรพงษ์ ศรีภู

91

เหรียญทอง

1.นายอัสนี แซ่กั้ง

2.นางสาวอรุณี เชอเมอกู่

3.นางสาวภัทรินทร์
แซ่กั้ง
1.นางสาวพรหทัย วูยือ
2.นางสาวนงคราญ แสงคา 3.นายนาราธิป
เรืองโลกาภิวัตน์
1.นางสาวอมรรัตน์ แก้วยะเอ 2.นางสาวสุรีย์ พัฒนานิกุล 3.นายชยากร แซ่จาง

90

เหรียญทอง

88

เหรียญทอง

88

เหรียญทอง

1. นางสาวปภัสรา
ก้างออนตา
1.นางสาวจิงจิง แซ่จาง

2. นายคิ่มหมาย อินตา

86

เหรียญทอง

84

เหรียญทอง

1.นายกษม สุดตะนา

2.นายสรศักดิ์ ยศสมุทร
ธารา

84

เหรียญทอง

3.นางสาวสุภาวรรณ
กองมูล

2.นางสาวเรณุกา ลอยแสง
3.นางสาวรัชดาพร
กีรติกุลธนา

17
ที่
ชื่อโครงการ
9. โครงการสครับกาแฟ
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – นามสกุล
1. นางสาวจ๊ะเก๊อะ มาเยอะ 2. นางสาวเกตุมณี
3. นายฐิติกร
สกุลเกริกไกรวัล
สุเมธัสกุล
โครงการสบู่สมุนไพรดับกลิ่นเท้า
1. นางสาวศศิธร มั่งมูล
2. นางสาวน้าฝน มานีฉาย 3. นางสาวยุพา
แซ่ย่าง
โครงการสบู่มะขามใส (Tamarind
1. นางสาวบัวเขียว นาระ
2.นางสาวอาม ใจวงค์
3.นางสาวคาแก้ว
Brink Soap)
นามแปง
โครงการน้ายาล้างจานบ๊วยปิงติง
1. นายสุรชัย เชอมือ
2. นายมงคล แซ่เซอ
3. นายไพรสานต์
เพอะละ
โครงการลิปสติกน้าผึ้งน้ามันมะพร้าว 1. นางสาววนิสา ขัตติยะ
2. นายชัยวัฒน์ มะโนวัน 3. นางสาวสุข
อุ่นคา
โครงการสบู่ใยบวบ (fresh & fresh) 1. นางสาวณัฐพร จินา
2. นางสาวพิม คาฟู
3. นางสาวปุ๊กกี้
โกฏยี่
โครงการแป้งสมุนไพรพอกหน้าดาว 1.นางสาวหอมเดียว นามแก้ว 2.นางสาวอารยา
3.นางสาวสุภาภรณ์
จรัสแสง (Brightest Star)
ชมสันเทียะ
ก๋องวงค์

คะแนน เกียรติบัตร
81 เหรียญทอง
80

เหรียญทอง

80

เหรียญทอง

78

เหรียญเงิน

76

เหรียญเงิน

72

เหรียญเงิน

70

เหรียญเงิน
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ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ที่
1.

ชื่อโครงการ
โครงการกระเป๋าลายปักอาข่า (Akha
Embroidery Pocket)

ชื่อ – นามสกุล
1. นางสาวหมี่โน หมื่อแล 2.นางสาวจิดาภา
วัฒนาพิบูลย์กุล

คะแนน เกียรติบัตร
3.นายชนิตพล หวังศิริทรัพย์ 82 เหรียญทอง

๙. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเป้าหมายความสาเร็จ การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดสิ่งเสพติดให้โทษ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. ครูผู้สอนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๕. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.๑.๑ ปรัชญา
“คุณธรรม นาวิชาการ”
3.1.2 วิสัยทัศน์
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส าย มี ร ะบบการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียน ครู และบุคลากรมีการพัฒนาครบทุกมิติ นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และทักษะทางด้านภาษาจีน เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.๑.3 พันธกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่
ผู้ เรี ย นทั้งในด้านวิช าการและด้ านพฤติกรรม ให้ เป็นคนเก่ง คนดี ตามแนวพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม”
3.๑.๔ เอกลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) โดยนโยบายของคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง คือ ต้องการให้ลูกหลานของชาวจีนได้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับ ที่สู งขึ้ น เพื่อที่จะสามารถนาวิช าความรู้ ไ ปประกอบอาชี พ ได้ เอกลั กษณ์ ข อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย คือ “มีทักษะทางด้านภาษาจีน”
3.๑.๕ อัตลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) โดยเน้นภาษาจีน และมุ่งให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนที่จบออกไปแล้วมี
ทางเลือกที่ดีเหมาะสมในการมีงานทา ดังนั้นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย คือ
“ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม”
3.๑.๖ คาขวัญ “วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม”

20

3.1.7 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
งบประมาณรับ-จ่าย ณ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕9 ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕60
รายรับ
รายจ่าย
รายการ
บาท
รายการ
บาท
-ค่าธรรมเนียม
3,057,455.๐๐ -เงินเดือนครู
3,886,074.13
การศึกษา
-ค่าธรรมเนียมเพื่อ
80,50๐.๐๐ -เงินเดือนบุคลากร
1,735,116.72
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-เงินอุดหนุนเป็น
7,166,๓22.45 -ค่าตอบแทนครูและ
6,000
ค่าใช้จ่ายรายหัว
บุคลากร
นักเรียน
-เงินอุดหนุนเรียนฟรี
๑,844,854.๐๐ -งบปรั บ ปรุ ง อาคาร 1,073,957.00
๑๕ ปี
สถานที่
-เงินบริจาค
๓๕๗,๙๙๕.๐๐ ง บ จั ด ห า / พั ฒ น า
วัสดุฝึกอาชีพ
-สาหรับสื่อการ
181,659.75
จัดการเรียนการสอน
-ส าหรั บ การบริ ก าร
36,288.00
วิชาการและวิชาชีพ
-ส าหรั บ การบริ ห าร
13,418.00
จัดการทั่วไป
-วัสดุกีฬา
-เงินอุดหนุนอื่น
-งบในการส่ ง เสริ ม
47,686.00
-เงินอุดหนุนค่าอุป190,600.00 สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละ
กรณ์การเรียนเพิ่มเติม
ผู้ เ รี ย น จั ด ท า แ ล ะ
-เงินรายได้ทาง
352,594.45 ด า เ นิ น ก า ร จั ด
การศึกษาเสริมอื่นๆ
ประกวด จั ด แสดง
โครงการ นวั ต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ
งานวิจัย

หมายเหตุ
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รายรับ
รายการ
-ค่าชุดนักเรียน
-ค่าชุดพละ

-ค่าสมุดหนังสือ
-ค่าอุปกรณ์ทาง
การศึกษา
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรีเกรด,แก้
๐
-ค่าธรรมเนียมออก
ใบรับรองสภาพ
นักเรียน
-ค่าถ่ายเอกสาร
ทางการศึกษา
-ค่าธรรมเนียมอื่น
-ค่าเช่า
-ดอกเบี้ยรับ
-รายได้อื่น
-ค่ากิจกรรมทาง
การศึกษา
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าบัตรนักเรียน

รายจ่าย
บาท
รายการ
765,422.๐๐ -งบพัฒนาบุคลากร
- ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้าประปา, ค่าน้า
ดืม่
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าส่งไปรษณีย์, พัสดุ
19,334.00 -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
- -เงิ น สมทบกองทุ น
สงเคราะห์ ส่ ว นของ
ครู
22,271.00 -เงิ น สมทบกองทุ น
สงเคราะห์ ส่ ว นของ
โรงเรียน
58,500.๐๐ -ค่าจ้างชั่วคราว

หมายเหตุ
บาท
87,432.00
220,770.50
57,844.00
134,777.30
1,213.00
40.๐๐
151,148.17
138,655.45
3,000.00

6,020.๐๐ - ค่ า พ า ห น ะ แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายเดินทาง

71,332.00

๔,100.๐๐ -ค่ารับรอง
-ค่าจ้างทาความ
สะอาด
5,.6๐๐.๐๐ -ค่าตาราเรียน
(๑๕ ปี)
80,164.๐๐ -ค่าเครื่องแบบ(๑๕ปี)
39,636.52 -ค่าอุปกรณ์ (๑๕ ปี)
39,674.00 -ค่าวัสดุสานักงาน
- -ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

13,752.25
1,8๐๐.๐๐

- -ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อ
ลื่น
4,40๐.๐๐ -ค่าอุปกรณ์สานักงาน

746,084.80
430,200.00
401,855.70
69,157.00
2,175.00
36,336.00
10,968.00
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รายรับ
รายการ
-รายได้ค่าลงทะเบียน
พักการเรียน
เงินรับจากการบริจาค

รายจ่าย
บาท
รายการ
8๐๐.๐๐ -ค่าผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด
925,526.00 -ค่าสวัสดิการครูและ
บุคลากร
-ค่าตาราเรียน
-ค่าเครื่องแบบ
-เงินอุดหนุน
ช่วยเหลือค่าบริหาร
จัดการงานมูลนิธิบ้าน
ถ้า
-ค่าสวัสดิการนักเรียน
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-ค่ากิจกรรมนักเรียน
-ค่ากิจกรรมวิชาการ
-ค่ากิจกรรมคุรธรรม/
จริยธรรม
-ค่ากิจกรรม
สารสนเทศ
-ค่ากิจกรรมทัศน
ศึกษา
-ค่ากิจกรรมฝ่ายแผน
และงบประมาณ
-ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร
-ค่าประชาสัมพันธ์
-ค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
หมู่นักเรียน
-ค่ายาและเวชภัณฑ์
-ค่าต่อภาษีรถยนต์
โรงเรียน

หมายเหตุ
บาท
17,786.00
17,947.00
102,256.80
379,990.00
300,000.00

1,5๐๐.๐๐
44,609.๐๐
12,900.๐๐
275,384.00
259,683.00
24,650.๐๐
100,605.00
11,710.00
1,745.00
82,181.00
9,813.00
112,010.๐๐
3,234.๐๐
19,900.00
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รายรับ
รายการ

รวมรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ

บาท

รายการ
บาท
-ทุนการศึกษาแก่
5,000.00
นักเรียน
-ค่าเสื่อมราคา555,200.37
อาคารและสิ่งปลูก
สร้าง
-ค่าเสื่อมราคา3,549.50
ครุภัณฑ์สานักงาน
-ค่าเสื่อมราคา113,801.60
ยานพาหนะ
-เงินบริจาคเพื่อการ
8,500.00
กุศล
-ค่าบารุงสมาคม
7,734.00
อาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
-ค่าครองชีพชั่วคราว
30,000.00
สาหรับครู
-ค่าบารุงลูกเสือ161.00
เนตรนารี
-ค่าบัตรนักเรียน และ
45,345.00
ค่าคู่มือนักเรียน
งบฝึกประสบการณ์
91,000.00
นักเรียน
เงินสนับสนุนศูนย์บ่ม
10,875.00
เพาะ
14,663,774.22
รวมจ่าย
12,201,407.34
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

2,462,366.88
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1. สถานศึกษาควรจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ 1. สถานศึกษาประชุมผู้บริหารเพื่อวางแผนการจัดทาแผนพัฒนา
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและจั ด เก็ บ เอกสารในการด าเนิ น งานตาม สถานศึกษาตามเกณณ์การประเมินคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติการแต่ละปีไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
2. สถานศึกษามอบหมายให้ฝ่ายแผนและงบประมาณดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา และจัดเก็บแผนปฏิบัติการแต่ละปีไว้
เป็นหลักฐาน
2. สถานศึกษาควรนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น 2.1 สถานศึกษาดาเนินการแบ่งหน้าที่ด้านการบริห าร โดยแต่งตั้งรอง
ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห าร พร้ อ มทั้ ง จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู แ ละ ผู้ อานวยการฝ่ ายแผนและงบประมาณ เพื่อรับผิ ดชอบงานด้านประกัน
บุ คลากร ในการนาเอาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป้าหมายและทิศทางในการทางานทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดพาครูไปดู 2.2 สถานศึกษาจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
งานในสถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ได้แก่
แบบอย่างที่ดี
2.2.1 โครงการการจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.3 สถานศึ ก ษาจั ด สรรงบประมาณในการจั ด พาครู ไ ปศึ ก ษาดู ง านยั ง
สถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี ใ นทุ ก ปี ได้ แ ก่
โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
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3. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนาทักษะผู้เรียนด้าน
ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ ให้ผู้เรียนได้นา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงาน
3.1 สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรการสอนวิชาโครงการเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ด้านวิชาชีพ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมตามสาขาวิชา
3.2 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ผู้เรียนในการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมตามสาขาวิชา
3.2.1 โครงการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละงานวิ จั ย ของ
นักเรียน
3.2.2 โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว Road
Show, การจัดโต๊ะอาหาร, ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
3.2.3 โครงการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
3.2.4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร
3.3 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค
ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะและกีฬาวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนือ
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4. สถานศึกษา ควรสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการสอน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
รวมทั้งการจัดทางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชุมชนให้มี
จานวนมากขึ้น โดยการจัดพาครูไปดูงานในสถานศึกษาที่มีการจัดทา
ผลงานวิจัย เอกสารประกอบการสอนหรือผลงานทางวิชาการที่เป็น
แบบอย่างที่ดี รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในการทางานวิจัย
เอกสารประกอบการสอนหรือผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น

สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรในการให้ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาผลงานวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการสอน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.2 โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสร้างเครือ ข่ายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
4.3 โครงการวิจัยชั้นเรียน
4.4 โครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน
4.5 โครงการส่งเสริมครูเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ระดับภูมิภาค
4.6 โครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่ ว มกั บ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรทางวิชาชีพ
4.6.๑ งานวิชาการและวิชาชีพ
4.6.2 งานประกันคุณภาพ
4.6.๓ งานพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
4.7 โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
4.8 โครงการอบรมพัฒนางานวิจัย
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5. สถานศึ ก ษา ควรจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล 5.1 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่
สารสนเทศให้ทันสมัยขึ้น รวมทั้งควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
5.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคลากร เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
5.1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสู ตร การเรียน
ใช้งาน
การสอน และงานเอกสารต่างๆ
5.2 สถานศึ ก ษาจั ด การอบรมเพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากร ได้แก่
5.2.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางสถานศึกษา
5.3 สถานศึ ก ษาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ฒ นาระบบ VMIS เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลผู้เรียน
6. สถานศึกษาควรจัดทาแผนในการให้บริการทางวิชาการของนักเรียน สถานศึกษาจัดทาแผนการให้บริการทางวิชาการของนักเรียนตามสาขาที่
ให้ตรงสาขาที่เรียนครบทุกสาขาเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงให้ เรี ย นครบทุ ก สาขา เพื่ อ ฝึ ก ประสบการณ์ ต รงให้ แ ก่ นั ก เรี ย นมากขึ้ น
นักเรียนมากขึ้น
ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ดังนี้
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๔ สาขา)
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกหลักสูตรของแต่ละสาขา
- โครงการเสริมทักษะวิช าการและวิช าชีพ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร
- โครงการส่งเสริม สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมแก่ผู้เรียน
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4. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขา
งาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
พรรณนาตัวบ่งชี้
วิทยาลัยได้มีการสารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่นักเรียนจะจบโดยการทาแบบสอบถามในด้าน
การศึกษาต่อ การทางาน และการประกอบอาชีพว่าตรงสาขาหรือไม่ และประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน คือด้านคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะวิชาชีพโดยมีการจาแนกตามประเภทวิชา สาขางาน และหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนที่
เรียนจบไปแล้ว 1 ปี ทางวิทยาลัยก็ได้ทาการติดตามนักเรียนที่จบตามที่นักเรียนได้กรอกข้อมูลไว้ ผ่าน
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค โทรศัพท์ฯลฯ อีกที และจากนั้นก็ได้มีการจาแนกนักเรียนที่จบตามประเภทวิชา
สาขางาน คิดเป็นร้อยละตามสาขางานและประเภทวิชา โดยประชากรไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ ๗๕
แห่งของสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษาหรือกลุ่ มผู้รับบริการ โดยมีการสร้างเครื่องมื อ
แบบสอบถามความพึงพอใจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ๕ ระดับ เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้ รั บ ข้ อ มู ล ตอบกลั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาไปท างาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอืสระของผู้สาเร็จการศึกษา
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๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ร้อยละ 82.93
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่
ร้อยละ 81.65
ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของ
ร้อยละ 81.65
จานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน ร้อยละ 81.65
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของ
จานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน ร้อยละ 81.65
สมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบ
กลับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๒. รายงานการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ , ๔ หรือ
๓ , ๕ หรือ
๔ , ๕ รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔
หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ รวม ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

๔ คะแนน

ดี

๓ คะแนน

พอใช้

๒ คะแนน
๑ คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ค่าคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน รวม ๕ ข้อ
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้ รั บ ข้ อ มู ล ตอบกลั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาไปท างาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

31

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
พรรณนาตัวบ่งชี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีความตระหนักถึงความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละภาคเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แต่ละสาขา จึงกาหนดยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ไว้ใน
แผนพัฒนาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีวิชาการและวิชาชีพ
โดยกาหนดเป้าหมายว่า ผู้เรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ทางฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายจึงได้จัดดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยจาแนกตาม
ชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้มผี ู้เรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ ให้มากที่สุด
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นโดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการดาเนินการ
ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปวช. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นจาแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมสถานศึกษาดังนี้

สาขางาน
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการท่องเที่ยว
รวม

39

32

82.05

จานวน
ผู้เรียนที่
ออก
กลางคัน
7

41

33

80.48

5

12.19

3

7.31

44
33
157

39
27
131

88.63
81.81
83.43

5
6
23

11.36
18.18
14.64

0
0
3

0.00
0.00
1.91

จานวนผู้เรียน จานวนผู้เรียนที่
แรกเข้าของรุ่น สาเร็จการศึกษา ร้อยละ
(ปี 57)
(ปี 59)

จานวน
ผู้เรียนที่ไม่
ร้อยละ
ร้อยละ
สาเร็จ
การศึกษา
17.94
0
0.00
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หมายเหตุ : นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษา 26 คน (ออกกลางคัน 23 คน ไม่จบมี 3 คน)
คนตามตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่ไม่สาเร็จการศึกษา
ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
จานวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น
39
41
44
33
157

สาขางาน
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.การตลาด
4.การท่องเที่ยว
รวม

จานวนผู้เรียนที่
สาเร็จการศึกษา
32
33
39
27
131

ร้อยละ
82.05
80.48
88.63
81.81
83.43

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
- โครงการเยีย่ มบ้าน
- งาน มีการลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส. ในต้นภาคเรียน ทุกภาคเรียน
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน

=

83.43×5

= 5.21
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ผลการประเมิน
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕.21

ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นโดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
สช. และอื่นๆ จากบัญชีนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2557 และ ณ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2558
๑.๒ ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
๑.๓ ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
๑.๔ ข้อมูลของผู้ไม่สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้ารุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น
ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ
ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
3. โครงการเยี่ยมบ้าน ประจาปีการศึกษา 2559
จุดเด่น
- มีการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ที่ติด 0 , ร , มส. มาแก้ไขผลการเรียนในแต่ละภาค
เรียน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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สรุปรายชื่อนักเรียนที่ออกกลางคันแยกตามสาขา
สาขางาน
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคันและไม่จบ
7
8
5
6
26

รายชื่อนักเรียนที่ออกกลางคัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัส
57001351
57001430
57001447
57001432
57001473
57001336
57001376
57001375
57001388
57001397
57001408
57001431
57001493
57001362

ชื่อ - สกุล
นางสาวกองคา
หลี่ย้าวหยาง
นางสาวซามื่อ
จะว่ะ
นางสาวอัจฉรา
อุประกาศ
นางสาวณัฐชนก
ทองคา
นางสาวดวงใจ
จะแส
นายสิรโิ ชค
แสงทอง
นางสาวขวัญเรือน
คุณทรัพย์เจริญ
นายอัศวิน
ใจปินตา
นายนัฐพงษ์
ปันกองงาม
นายวิษณุ
พิทักษ์กิตติชัย
นายพิทักษ์
สมบุญมา
นายพงษ์ศักดิ์
ผ่องเนตร
นายจิราวุฒิ
ปรัชญานิตย์
นายณกรณ์
แซ่จาง

สาขา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

57001405
57001369
57001370
57001372
57001404
57001453
57001338
57001339
57001365
57001366
57001367
57001477

นายชาญณรงค์
นางสาววาสนา
นางสาวกนกพร
นางสาวอาซือเม
น.ส. เบญจวรรณ
นายมอญแสง
นายจะก่า
นางสาวสุรสั วดี
นางสาวบัว
นายจะฟ้า
นายมานพ
นางสาวภัทรินทร์

คอมพิวเตอร์
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว

ก้อใจ
แซ่จัง
แซ่จัง
ลู่ผะ
มาเยอะ
ชัยวงศ์
จะซือ
ลาหู่นะ
แสงหู่
แซ่ต้อง
จางศิริไพบูลย์
แซ่กั่ง

สาเหตุที่ออก
ศึกษาต่อที่อื่น
ขาดเรียนเกิน 15 วัน
พักการเรียน
มีปัญหาสุขภาพ
ออกไปประกอบอาชีพ
ย้ายตามครอบครัว
ย้ายกลับบ้าน
ไม่จบ
ติดทหารเกณฑ์
ออกไปประกอบอาชีพ
มีปัญหาทางครอบครัว
ออกไปประกอบอาชีพ
ไม่จบ
ศึกษาต่อที่อื่น (ย้ายตาม
ครอบครัว
ไม่จบ
ย้ายเรียนสายสามัญ
ออกไปประกอบอาชีพ
ย้ายตามครอบครัว
ไม่มาเรียนติดต่อกัน 15 วัน
ศึกษาต่อที่อื่น
มีปัญหาทางการเรียน
มีปัญหาสุขภาพ
มีปัญหาสุขภาพ
มีปัญหาทางการเรียน
ศึกษาต่อที่อื่นและทางาน
พักการเรียน
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
๑.๑
๕
๑.๒
5
รวม
10/2=5.00
คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ถึง ตัวบ่งชี้ที่
๑.2 หารด้วย 2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน ๓.๕๐–๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒.๕๐–๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน ๑.๕๐–๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐–๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา คุณธรรม และนโยบายของ
หน่ ว ยงานต้น สั งกัด มีการบริ ห ารจัดการทรัพยากรของสถานศึ กษาอย่า งมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษา
คุณภาพ
พรรณนาตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกาหนดและ
ถือปฏิบัติตาม“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมจริยธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ และ
จัดทาโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและคา
ขวัญของสถานศึกษา จึงกาหนดอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ คาขวัญของสถานศึกษาว่า
อัตลักษณ์
“ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม”
ปรัชญา
“คุณธรรมนาวิชาการ”
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
2. สถานศึกษามี ก ารก าหนด “คุณธรรมอัตลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา”
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกคน

ผลการดาเนินงาน
มี

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและกาหนดเป้าหมาย
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม

มี

มี
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ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาและกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ด าเนิ น การตามโครงการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมิน ผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่
กาหนดและมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
มี
มี

สถานศึกษามีการปฏิบัติแยกตามประเมินการประเมิน ดังนี้
1. สถานศึ ก ษามี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้มีการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และได้จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม คือ
1.1 โครงการโฮมรูม
1.2 โครงการเข้าพรรษา
1.3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และ
โดยมีส่วนร่วมของทุกคน โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และได้จัดทาเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 การจัดทาคู่มือผู้บริหาร
2.2 การจัดทาคู่มือครู
2.3 การจัดทาคู่มือนักเรียน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทา
โครงการคุณธรรมจริยธรรมและกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มผู้บริหาร
คุณธรรมเป้าหมาย
1. ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมายเชิงปริมาณ
อ.วิไลรัตน์
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมี
วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้ อ งการในการใช้ ง าน
ครอบคลุมทุกด้าน
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คุณธรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

เป้าหมาย
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
สามารถนาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
มาใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นา
วิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมี
วัสดุ ครุภัณฑ์ทเี่ หมาะสมต่อ
การให้บริการแก่นักเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานอื่นได้
2.โครงการจัดซื้อสื่อการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
สอน
-ครู ผู้ ส อนมี สื่ อ การเรี ย นการ
สอนที่เหมาะสมและทันสมัย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-ครูผู้สอนมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
และพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละมี
เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ ในสาขา
อาชีพที่นักเรียนอยู่
-ครูผู้สอนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดหา
มาให้ทุกชั้นเรียน
-นั ก เรี ย นทุ ก คน สามารถ
ยกระดั บ ผลการเรี ย นของ
ห้ อ งเรี ย นให้ ดี ขึ้ น จากการใช้
สื่อ อุปกรณ์ที่จัดให้

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
เป้าหมาย
1.โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม -“The Teacher Award” ครู
ดีเลิศ
ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น จ านวน 5
ท่าน (แต่ละหมวดสาขา)
- สุ ด ย อ ด ค รู ใ น ด ว ง ใ จ 4
ประเภท (ประเภทละ 1 ท่าน)
ได้แก่

ผู้รับผิดชอบ
อ.พรรณี
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คุณธรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

เป้าหมาย
-ครู ผู้ มี จ รรยา มารยาทดี
พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักเรียน
-ครูผู้แต่งกายดี เหมาะสมแก่
การเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ลูกศิษย์
-ครูผู้เสี่ยสะแก่ส่วนรวม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-ครูได้รับขวัญกาลังใจในการ
ทางาน
-ครู ใ นวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี ก าร
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
-ครูผู้สอนเกิดแรงผลัก ดั น ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุก
คนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ชื่น
ชมและเห็ น แบบอย่ า งการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีของครู
ที่ได้รับรางวัล เป็นแบบอย่าง
ในการพั ฒ นาตนเองแก่ ลู ก
ศิษย์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
เป้าหมาย
1. โครงการธนาคารความ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ดี
-นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย
บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ นปี ที่ 1-3
จานวน 484 คน
-บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แม่สาย จานวน 26 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นักเรียนและบุคลากรภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคาร
ความดี
2. โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียน
-นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย
บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ นปี ที่ 1-3
จานวน 484 คน

ผู้รับผิดชอบ
อ.พรรณี

โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

อ.สุภาพร
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-บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แม่สาย จานวน 26 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นักเรียนและบุคลากรภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคาร
โรงเรี ย นมี ก ารออมทรั พ ย์
อย่างต่อเนื่อง
-นั ก เรี ย นผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ รั บ
ประสบการณ์ จ ากกระบวน
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ธ นา ค า ร
โรงเรียน

2.จิตอาสา

3. ICT เ พื่ อ ก า ร ศึ กษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
ฝ่ายวิชาการ
“โครงการจริ ย ธรรมใน นักเรียนทั้งหมดจานวน 491
งานคอมพิวเตอร์”
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ ความรู้
จากการอบรมเรื่องจริย ธรรม
ในงานคอมพิวเตอร์ โครงการ
ICT เพื่ อ การศึ ก ษา รวมถึ ง
ร า ย ไ ด้ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์ละความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู้ ใ หม่ ๆ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
4. ICT เ พื่ อ ก า ร ศึ กษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
“เ ย า ว ช น กั บ ก า ร ท า นักเรียนทั้งหมดจานวน 483
ความผิดในโลกออนไลน์” คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ ความรู้
จากการอบรมเรื่องเยาวชนกับ
ก า ร ท า ค ว า ม ผิ ด ใ น โ ล ก
ออนไลน์ โ ครงการ ICT เพื่ อ
การศึ ก ษา รวมถึ ง รายได้
เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ล ะ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ ท า ง ด้ า น
คอมพิวเตอร์
1. โครงการแข่งขันทักษะ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ฝ่ายวิชาการ
ด้ า น วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร
(สาขาการท่องเที่ยว)
ท่องเที่ยว
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-กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ให้กับชุมชน
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยว

นั ก เรี ย นสาขาการท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งหมดทั้งหมดจานวน 116
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มุ่ งเ น้ น ให้ นั ก เ รี ย นศึ กษา
ขั้ น ตอนวิ ธี ก าร และการจั ด
ค่ า ยนั น ทนาการที่ ถู ก ต้ อ ง
รวมถึ ง การได้ เ รี ย นรู ก า ร
วางแผน การ แก้ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นได้
2.โครงการมั ค คุ เ ทศก์ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ฝ่ายวิชาการ
อาสา
นั ก เรี ย นสาขาการท่ อ งเที่ ย ว (สาขาการท่องเที่ยว)
ทั้งหมดจานวน 66 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นักเรียนสามารถบรรยายนา
ชมสถานที่ท่องเที่ยวได้
-นั ก เรี ย นสามารถพู ด และ
สื่อสารได้
-นั ก เรี ย นมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี
เหมาะสมกับงานมัคคุเทศก์

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กลุ่มผู้เรียน ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
4.1 โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
4.2 การมอบเกียรติบัตรนักเรียน
4.3 โครงการธนาคารโรงเรียน
4.4 โครงการธนาคารความดี
5. สถานศึกษามีก ารประเมิ นผลการด าเนิน การและตามเป้ าหมายที่ ก าหนดและมี ก าร
กาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานกลุ่มผู้บริหาร
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ ได้ผลคิดเป็นร้อยละ 75.15 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ ดี

42

ผลการดาเนินงานกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ผู้ มี จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
คุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.54 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
2. โครงการจัดซื้อสื่อการสอน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็น 4.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก
3. โครงการนิเทศการสอน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็น 4.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก

ผลการดาเนินงานกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

2.จิตอาสา

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการธนาคารความดี

ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็น 4.19 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี
2. โครงการธนาคารโรงเรียน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.56 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
3. ICT เพื่ อ การศึ ก ษา “โครงการ จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
จริยธรรมในงานคอมพิวเตอร์”
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.62 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
4. ICT เพื่อการศึกษา “เยาวชนกั บ จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
การทาความผิดในโลกออนไลน์”
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.94 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
1.โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ด้านการท่องเที่ยว
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
-กิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.40 ซึ่งอยู่ใน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกณฑ์ ดี
2.โครงการมัคคุเทศก์อาสา
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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คุณธรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ผลการดาเนินงาน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.60 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี

ประเด็นการประเมิน 2 สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ
เต็มใจ
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อบ่งชี(้ จาแนกตามกลุ่ม)
ด้านผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
การจัดซื้ออย่างโปร่งใส่
เข้าสอนตรงเวลา
ไม่ลอกการบ้าน

ประเด็นการประเมิน 3 สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่
ละกลุ่ม
โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มผู้บริหาร
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
เป้าหมาย
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมายเชิงปริมาณ
-วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่
ส า ย มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่
เหมาะสมต่ อ การบริ ห าร
จัดการวิทยาลัยฯ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่
ส า ย มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่
เพียงพอต่อความต้องการ
ในการใช้ ง านครอบคลุ ม
ทุกด้าน
-วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่
สายสามารถน าข้ อ มู ล
จัดซื้อจัดจ้างมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาวิทยาลัยให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
-วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่
ส า ย มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่

ผู้รับผิดชอบ
อ.วิไลรัตน์
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เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร
ให้ บ ริ กา รแ ก่ นั ก เรี ย น
ค ณ ะ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า กร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
หน่วยงานอื่นได้
2.โครงการจั ดซื้อสื่อการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
สอน
-ครู ผู้ ส อนมี สื่ อ การเรี ย น
การสอนที่ เหมาะสมและ
ทันสมัย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-ครู ผู้ ส อนมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่
ทั น สมั ย และพั ฒ นาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-นักเรียนได้รับความรู้และ
มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ ใน
สาขาอาชีพที่นักเรียนอยู่
-ครูผู้สอนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์
ที่จัดหามาให้ทุกชั้นเรียน
-นักเรียนทุกคน สามารถ
ยกระดับผลการเรียนของ
ห้องเรียนให้ดีขึ้นจากการ
ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดให้

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1. ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
เป้าหมาย
1. โครงการเชิ ด ชูเกียรติ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม - “The Teacher
ดีเลิศ
Award” ค รู ที่ มี ผ ล งาน
ดีเด่น จานวน 5 ท่าน (แต่
ละหมวดสาขา)
- สุ ด ยอดครู ใ นดวงใจ 4
ประเภท (ประเภทละ 1
ท่าน) ได้แก่
-ครูผู้มีจรรยา มารยาทดี
พู ด จาสุ ภ าพ เป็ น แบบ
อย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์
-ครู ผู้ แ ต่ ง กายดี เหมาะ
สมแก่ ก ารเป็ น ครู เป็ น

ผู้รับผิดชอบ
อ.พรรณี

45

แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ลู ก
ศิษย์
-ครูผู้เสียสละแก่ส่วนรวม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-ครูได้รับขวัญกาลังใจใน
การทางาน
-ครูในวิทยาลัยฯ ได้มีการ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
-ครูผู้สอนเกิดแรง ผลักดัน
ในการปฏิบัติ งานมากขึ้น
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ ชื่ น ชมและเห็ น แบบ
อย่างการประพฤติปฏิบัติ
ต นที่ ดี ของค รู ที่ ไ ด้ รั บ
รางวัล เป็นแบบ อย่างใน
การพั ฒ นาตนเองแก่ ลู ก
ศิษย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
เป้าหมาย
1.โครงการธนาคารความ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ดี
-นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 13 จานวน 484 คน
-บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย อาชี ว
ศึกษาแม่สาย จานวน 26
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นั ก เรี ย นและบุ ค ลากร
ภายในวิ ท ยาลั ย อาชี ว
ศึ ก ษาแม่ สาย มี ส่ ว นร่วม
ในกิจกรรมธนาคารความ
ดี -นั ก เรี ย นผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ได้ รั บ ประสบการณ์ จ าก
กระบวนการท างานของ
ธนาคารความดี
2.โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
อ.พรรณี

อ.สุภาพร
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3. ICT เ พื่ อ ก า ร ศึ กษา
“โครงการจริ ย ธรรมใน
งานคอมพิวเตอร์”

4. ICT เ พื่ อ ก า ร ศึ กษา
“เ ย า ว ช น กั บ ก า ร ท า
ความผิดในโลกออนไลน์”

-นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 13 จานวน 484 คน
-บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย อาชี ว
ศึกษาแม่สาย จานวน 26
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นั ก เรี ย นและบุ ค ลากร
ภายในวิ ท ยาลั ย อาชี ว
ศึ ก ษาแม่ สาย มี ส่ ว นร่วม
ใ น กิ จ ก ร ร ม ธ น า ค า ร
โรงเรียนมีการออมทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง
-นั ก เรี ย นผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ได้ รั บ ประสบการณ์ จ าก
กระบวนการท างานของ
ธนาคารโรงเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นั ก เรี ย นทั้ ง หมดจ านวน
491 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ
ความรู้จากการอบรมเรื่อง
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ง า น
คอมพิ ว เตอร์ โครงการ
ICT เพื่อการศึกษา รวมถึง
รายได้เสริมสร้างประสบ
การณ์ แ ละความรู้ ค วาม
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู้
ใ ห ม่ ๆ ท า ง ด้ า น
คอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นั ก เรี ย นทั้ ง หมดจ านวน
483 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ
ความรู้จากการอบรมเรื่อง
เ ย า ว ช น กั บ ก า ร ท า
ความผิ ด ในโลกออนไลน์
โครงการ ICT เพื่ อ การ
ศึ ก ษ า ร ว ม ถึ ง ร า ย ไ ด้

ฝ่ายวิชาการ

47

2.จิตอาสา

1. โครงการแข่งขันทักษะ
ด้ า น วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว
-กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ให้กับชุมชน
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยว

2. โครงการมั ค คุ เ ทศก์
อาสา

เสริ ม สร้ า งประสบการณ์
ละความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ความรู้ ใ หม่ ๆ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นั ก เ รี ย น ส า ข า ก า ร
ท่องเที่ยวทั้งหมดทั้งหมด
จานวน 116 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษา
ขั้ น ตอนวิ ธี ก าร และการ
จั ด ค่ า ย นั น ทนา ก า ร ที่
ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง การได้
เรี ย นรู ก ารวางแผน การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นั ก เ รี ย น ส า ข า ก า ร
ท่องเที่ยวทั้งหมดจานวน
66 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นักเรียนสามารถบรรยาย
นาชมสถานที่ท่องเที่ยวได้
-นักเรียนสามารถพูด และ
สื่อสารได้
-นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ง า น
มัคคุเทศก์

ฝ่ายวิชาการ
(สาขาการท่องเที่ยว)

ฝ่ายวิชาการ
(สาขาการท่องเที่ยว)

ประเด็นการศึกษา 5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนดและมี
การกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานกลุ่มผู้บริหาร
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึง พอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.15 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
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ผลการดาเนินงานกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ผู้ มี จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
คุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ ได้ผลคิดเป็นร้อยละ 96.54 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. โครงการจัดซื้อสื่อการสอน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็น 4.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก
3. โครงการนิเทศการสอน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็น 4.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก

ผลการดาเนินงานกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
คุณธรรมเป้าหมาย
1.ความซื่อสัตย์

2.จิตอาสา

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการธนาคารความดี

ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็น 4.19 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี
2. โครงการธนาคารโรงเรียน
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.56 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
3. ICT เพื่ อ การศึ ก ษา “โครงการ จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
จริยธรรมในงานคอมพิวเตอร์”
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.62 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
4. ICT เพื่อการศึกษา “เยาวชนกั บ จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
การทาความผิดในโลกออนไลน์”
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.94 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
1. โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ด้านการท่องเที่ยว
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
-กิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.40 ซึ่งอยู่ใน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกณฑ์ ดี
2. โครงการมัคคุเทศก์อาสา
จากการด าเนิ น โครงการพบว่ า มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.60 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม มีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจ และโดยมีส่วนร่วมของทุกคน จัดให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทาง
การศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์ร่วมกันของแต่ล ะกลุ่ ม ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง มีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนดและมีการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
พรรณนาตัวบ่งชี้
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายส าคั ญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้อานวยการ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ผู้อานวยการสถานศึกษามีค วามสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้
รู้และเข้าใจในนบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี ผู้บริหาร ครู บุคลาการทาง
การศึกษา และผู้ เรียน ร่วมกันกาหนดแผนโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้
นโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ประสบความส าเร็ จ ตามเป็ น หมาย อี ก ทั้ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษามีการติดตามแผนงานโครงการกิจการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด และผู้อานวยการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและการกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ประเด็นพิจารณา
1. ผู้ อานวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่ว ยงานต้นสั งกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษามีก ารประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป
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1.
2.

3.
4.
5.

ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในนโยบายส าคั ญ ที่
มี
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เ รี ย นรวมทั้ ง ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถาน
มี
ประกอบการและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ
มี
กิจกรรมและเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
มี
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
มี
และกาหนดแผนพัฒนาต่อไป

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา (ระยะ 3 ปี) ประจาปีการศึกษา 57-59
2. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2559
3. ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2559
4. รายงานการประชุมประจาเดื อน ผู้ บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาแม่สายประจาปีการศึกษา 2559
5. โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
6. รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2559
7. คาสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่ 008 / 2559
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ครั้งที่ 1-3/2559
9. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562
10. คู่มือปฏิบัติงานครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ประจาปีการศึกษา 2559
11. โครงการธนาคารความดี
12. โครงการงานปกครอง
13. โครงการโฮมรูม
14. โครงการเยี่ยมบ้าน
15. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
16. โครงการศูนย์วัยใสฯ
17. โครงการครอบครัวอุ่นใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC
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18. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนเกษตรพอเพียงสาหรับครู)
19. โครงการปาเจราฯ (วันไหว้ครู)
20. โครงการขับขี่ปลอดภัย
21. โครงการสภานักเรียนดีพา MVC รุ่งเรือง
22. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนเกษตรพอเพียงสาหรับนักเรียน)
23. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ
24. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
25. โครงการลาธาร น้าใส ไร้มลพิษ
26. โครงการอบรมเยาวชน ปกป้องผืนป่า
27. โครงการเยาวชนไทย ร่วมใจต่อต้านการพนัน
28. โครงการสานสัมพันธ์ พี่น้อง MVC
29. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
30. โครงการกตัญญูกตเวที (วันแม่แห่งชาติ)
31. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
32. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (To Be No.1)
33. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (ตรวจสารเสพติด)
34. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
35. โครงการเปิดบ้านใหม่ ให้น้อง
36. โครงการสืบสานงานลอยกระทง
37. โครงการกีฬาสี MVC รวมใจ
38. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
39. โครงการศูนย์วัยใส (กิจกรรม Safe sex @ teen)
40. โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ คูรดีเด่น “The Teacher Award”
41. โครงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตามกรอบของปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
42. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงานองค์กรทางวิชาชีพ
43. โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21)
44. โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5
จุดเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีการร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
กาหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการธนาคารความดี

เป้าหมาย
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๘๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.19
อยู่ในระดับ ดี

โครงการงานปกครอง

๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย สิ่งเสพติด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.10
อยู่ในระดับ ดี

โครงการโฮมรูม

๑. มีนักศึกษาและครู ความพึงพอใจในการจัด
เข้าร่วมโครงการคิด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.76
เป็นร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับ ดีมาก
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย การทะเลาะ
วิวาท สิ่งเสพติด สังคม
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นโยบายต้นสังกัด

โครงการ/กิจกรรม

สถานศึกษาคุณธรรม โครงการเยี่ยมบ้าน

โครงการประหยัดน้า
ประหยัดไฟ

โครงการศูนย์วัยใสฯ

โครงการครอบครัวอุ่นใจ
ลูกหลานปลอดภัยในรั้ว
MVC

เป้าหมาย
และการพนันมั่วสุม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๓. สถานศึกษาได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้ดียิ่งขึ้น
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๓. สถานศึกษามี
ค่าใช้จ่ายจากการ
ประหยัดน้า ประหยัด
ไฟลดลง
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.76
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.85
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.71
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.69
อยู่ในระดับ ดีมาก

56

นโยบายต้นสังกัด

โครงการ/กิจกรรม

สถานศึกษาคุณธรรม

โครงการอบรมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สวนเกษตรพอเพียง
สาหรับครู)

โครงการปาเจราฯ
(วันไหว้ครู)

โครงการขับขี่ปลอดภัย

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษาสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย การ
ทะเลาะวิวาท สิ่งเสพ
ติด สังคม และการ
พนันมั่วสุม ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
๑. มีนักศึกษาและครู ความพึงพอใจในการจัด
เข้าร่วมโครงการคิด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.66
เป็นร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับ ดีมาก
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษาสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยลดลง
อย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.86
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.34
อยู่ในระดับ ดี

57

นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการสภานักเรียนดีพา ๑. มีนักศึกษาและครู
MVC รุ่งเรือง
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
โครงการอบรมปรัชญา
๑. มีนักศึกษาและครู
เศรษฐกิจพอเพียง (สวน เข้าร่วมโครงการคิด
เกษตรพอเพียงสาหรับ
เป็นร้อยละ ๑๐๐
นักเรียน)
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
โครงการเยาวชนรักษ์
๑. มีนักศึกษาและครู
ธรรมชาติ
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษามีความ
ร่มรื่น สะอาดและ
สวยงาม
โครงการ MVC สดใสใส่ใจ ๑. มีนักศึกษาและครู
สิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษามีความ
ร่มรื่น สะอาดและ
สวยงาม

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.68
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.64
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.68
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.79
อยู่ในระดับ ดีมาก
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นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการลาธาร น้าใส
ไร้มลพิษ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
๑. มีนักศึกษาและครู ความพึงพอใจในการจัด
เข้าร่วมโครงการคิด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.52
เป็นร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับ ดีมาก
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษามีความ
ร่มรื่น สะอาดและ
สวยงาม

โครงการอบรมเยาวชน
ปกป้องผืนป่า

๑. มีนักศึกษาและครู ความพึงพอใจในการจัด
เข้าร่วมโครงการคิด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.40
เป็นร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับ ดี
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษามีความ
ร่มรื่น สะอาดและ
สวยงาม

โครงการเยาวชนไทย
ร่วมใจต่อต้านการพนัน

๑. มีนักศึกษาและครู ความพึงพอใจในการจัด
เข้าร่วมโครงการคิด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.62
เป็นร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับ ดีมาก
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้าน การพนันมั่ว
สุม ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการสานสัมพันธ์
พี่น้อง MVC

โครงการสืบสานประเพณี
ไทยวันเข้าพรรษา

โครงการกตัญญูกตเวที
(วันแม่แห่งชาติ)

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย การทะเลาะ
วิวาท สิ่งเสพติด สังคม
และการพนันมั่วสุม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.69
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.86
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.87
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.23
อยู่ในระดับ ดี

60

นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด
(To Be No.1)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด (ตรวจ
สารเสพติด)

โครงการลูกเสือวิสามัญ
(เดินทางไกล)

เป้าหมาย
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย สิ่งเสพติด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความยาเสพ
ติด
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย สิ่งเสพติด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.01
อยู่ในระดับ ดี

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.68
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.26
อยู่ในระดับ ดี
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นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการเปิดบ้านใหม่
ให้น้อง

โครงการสืบสานงานลอย
กระทง

โครงการกีฬาสี MVC
รวมใจ

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

เป้าหมาย
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย สิ่งเสพติด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.46
อยู่ในระดับ ดี

ในปีการศึกษานี้ ไม่ได้
ดาเนินโครงการ
เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้
อาลัยแด่การเสด็จ
สวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.07
อยู่ในระดับ ดี

ในปีการศึกษานี้ ไม่ได้
ดาเนินโครงการ
เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้
อาลัยแด่การเสด็จ
สวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
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นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการศูนย์วัยใส
(กิจกรรม Safe sex @
teen)

เป้าหมาย
๑. มีนักศึกษาและครู
เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๓. สถานศึกษา
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงด้านความปลอด
ภัย การทะเลาะวิวาท
สิ่งเสพติด สังคม และ
การพนันมั่วสุม ลดลง
อย่างต่อเนื่อง
โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้มี ๑. ครูและบุคลากร
คุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ทางการศึกษาได้รับ
คูรดีเด่น “The Teacher การยกย่องเชิดชูเกียรติ
Award”
จากหน่วยงานภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ต่อปีอย่างต่อเนื่อง
โครงการประเมินการ
๑. ระดับคุณภาพใน
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
การบริหารงานและ
ตามกรอบของปรัชญา
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ย
เอกลักษณ์ และ
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยน
๑. ครูและบุคลากร
เรียนรู้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ทางการศึกษาร่วมกับ
การพัฒนาด้านวิชาการ
สถานศึกษาอื่นหรือ
และวิชาชีพโดยการ
หน่วยงานองค์กรทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษาอื่น
หรือหน่วยงานองค์กร
ทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ต่อปีอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.30
อยู่ในระดับ ดี

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.54
อยู่ในระดับ ดีมาก

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.45
อยู่ในระดับ ดี

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมเรียนรู้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับ
หน่วยงานองค์กรทาง
วิชาชีพ สาขาละ 2 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 100
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นโยบายต้นสังกัด
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม โครงการพาครูไปศึกษาดู
งานในสถานศึกษาที่เป็น
แบบอย่างที่ดี
(โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21)

โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1. ครูและบุคลากรมี ความพึงพอใจในการจัด
ความรู้ และความ
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.20
เข้าใจในด้านการจัดทา อยู่ในระดับ ดี
งานวิจัย โครงงาน และ
นวัตกรรม สามารถ
ถ่ายทอดแก่นักเรียนใน
การพัฒนางาน
โครงงาน และ
นวัตกรรม
๑. ครูและบุคลากร
ความพึงพอใจในการจัด
ทางการศึกษาได้รับ
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.36
การพัฒนาทางด้าน
อยู่ในระดับ ดี
วิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ต่อปีอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรมบุคลากร
ตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ต่อปีอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๕ ต่อปีอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร
พรรณาตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการบริหารจั ดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค รู ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ได้ ศึ ก ษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรกาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกีย รติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่ ว ยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา พบว่า
ประเด็นที่ 1 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่ าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ดังนี้
สาขางาน

จานวนครู จานวนผู้เรียน อัตราส่วนครู : ผู้เรียน
การบัญชี
4
147
1:37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
102
1:25
การตลาด
4
130
1:32
การท่องเที่ยว
4
114
1:28
พื้นฐาน
7
รวม
23
493
1:21
สรุป สถานศึกษามีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดเท่ากับ 1 : 21
ประเด็นที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ดังนี้
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วุฒิการศึกษา

ที่

ชื่อ-สกุล

สาขา
งาน

1 นายสถิต สมกาศ

พื้นฐาน

2 น.ส.พรรณี พงค์ดา

บัญชี

3 นายสุรยิ นต์ ศรีชมภู

พื้นฐาน

4 นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์

ตลาด

5 นายสรศักดิ์ รุ้งดี

พื้นฐาน

การพัฒนา
จบตรง
หรือ
จานวน
ได้รับการ
ป. ป.
อื่น สัมพันธ์
ชั่วโมง
ป.ตรี
ประกาศ
เอก โท
ๆ กับวิชา ฝึกอบรมด้าน
เกียรติคุณฯ
ที่สอน
วิชาชีพ


-  56


-  32


-  16


-  24


-  64

6 น.ส.ศรีสุดา อิทรจักร

บัญชี

-

-



-



112



7 น.ส.ณิรภา วงค์คามูล

คอมฯ

-

-



-



24



8 นายอานาจ ก้อใจ

ตลาด

-

-



-



24



9 นายอัครเดช เสนาเจริญ

ท่องเที่ยว

-

-



-



24



10 น.ส.อนิศรา จันทะกูล

พื้นฐาน

-

-



-



24



11 นายชัยวัฒน์ ข้ามหก

บัญชี

-

-



-



16



12 น.ส.สุภาพร พันกาศ

บัญชี

-

-



-



16



13 นางกนกวรรณ มณีเขียว

คอมฯ

-

-



-



24



14 นายธีรพัฒน์ กุสาปัน

คอมฯ

-

-



-



40



15 น.ส.สุภัทรา เอียดปราบ

คอมฯ

-

-



-



40



16 นายสิรศิ ักดิ์ สุธรรมน้อย

ตลาด

-

-



-



16



17 นายประเสริฐ ก้างออนตา

ตลาด

-

-



-



24



18 น.ส.วิไลรัตน์ กันพนม

ท่องเที่ยว

-

-



-



16



19 น.ส.สุปราณี กาติ๊บ

ท่องเที่ยว

-

-



-



16



20 น.ส.นันท์นภัส ชิงชัย

ท่องเที่ยว

-

-



-



56



21 น.ส.ปาริชาติ แก้วศักดิ์

พื้นฐาน

-

-



-



32



22 น.ส.ศุภมาส ผลศุภรักษ์

พื้นฐาน

-

-



-



112



23 น.ส.พัชราณี แก้วมูล

พื้นฐาน

-

-

-


23

16

รวม


23


23

ร้อยละ

100

100

100
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สรุป
1. มีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือ
เป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีครูได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี จานวน 23 คิดเป็นร้อยละ 100
3. มี ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่ วยงานหรือองค์กรภายนอก จานวน
23 คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 ดาเนินการให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ภายใต้โครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี รวมจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นที่ 4 ในปีการศึกษา 2559 ดาเนินการให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรกาลั งในสถานศึกษาสังกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
หรื อระเบี ย บคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชนว่าด้ว ยการกาหนดจ านวนครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี คือ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
13.05
รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ
นางเนตรนภา ก๋าใจ
ธุรการ/การเงิน
บุคลากรดีเด่นประจาปี 2559
นางอาชิง แซ่ย่าง
แม่บ้าน
นายอาเจิน แซ่ยี่
นักการภารโรง
สรุป สถานศึกษามีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 13.05

ประเด็นที่ 5 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาเนินการให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ดังนี้
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๕.๑ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม
สื่ อการสอนระดับ ประเทศ ครั้ งที่ ๙ จากสมาคมวิทยาลั ยเทคโนโลยีและอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทย จานวน ๖ คน ได้แก่
๕.๑.๑ นายอัครเดช
เสนาเจริญ
๕.๑.๒ นางสาวพรรณี
พงค์ดา
๕.๑.๓ นางสาวศรีสุดา
อินทจักร
๕.๑.๔ นายการัณยภาส
ศรีบุญยทรรศน์
5.1.5 นางสาวสุภัทรา
เอียดปราบ
๕.1.6 นางสาวปาริชาติ
แก้วศักดิ์
๕.๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้ง ที่ ๓๐ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว ศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย จานวน ๕ คน
๕.๒.๑ นายธีรพัฒน์
กุสาปัน
๕.๒.๒ นางกนกวรรณ
มณีเขียว
๕.๒.๓ นายชัยวัฒน์
ข้ามหก
๕.๒.๔ นางสาวสุภาพร
พันกาศ
๕.๒.๕ นางสาวสุภัทรา
เอียดปราบ
๕.๓ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ (ครูที่ ปรึกษา) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จานวน ๗ คนได้แก่
๕.๓.๑ นางสาวพรรณี
พงค์ดา
๕.๓.๒ นางสาวณิรภา
วงค์คามูล
๕.๓.๓ นายการัณยภาส
ศรีบุญยทรรศน์
๕.๓.๔ นายอัครเดช
เสนาเจริญ
๕.๓.๕ นางสาววิไลรัตน์
กันพนม
๕.๓.๖ นางสาวปาริชาติ
แก้วศักดิ์
๕.๓.๗ นางสาวสุภัทรา
เอียดปราบ
๕.๔ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จัด
โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จานวน ๓ คน ได้แก่
๕.๔.๑ นางจันทร์จิรา
ทาลัดชัย
๕.๔.๒ นายสถิต
สมกาศ
๕.๔.๓ นายสรศักดิ์
รุ้งดี
๕.๕ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ พนั ก งานการใช้
คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา) ระดับ ๑ (ชั้นต้น) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน ๒ คน ได้แก่
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๕.๕.๑ นางสาวศุภมาส
ผลศุภรักษ์
๕.๕.๒ นางสาวนันท์นภัส
ชิงชัย
๕.๖ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการประดิษฐ์ของใช้สอยจากขยะ แก่ประชาชนในเขต
พื้นที่ของตาบลโป่งงาม ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่
ตาบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน (สสส.) ในการจัดการฝึกอบรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะ จานวน ๑ ท่าน ได้แก่
๕.๖.๑ นางสาวพรรณี
พงค์ดา
๕.๗ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาลาซาเชียงราย จานวน ๗ ท่าน ได้แก่
๕.๗.๑ นางจันทร์จิรา
ทาลัดชัย
๕.๗.๒ นายสุริยนต์
ศรีชมภู
๕.๗.๓ นายการัณยภาส
ศรีบุญยทรรศน์
๕.๗.๔ นายอัครเดช
เสนาเจริญ
๕.๗.๕ นางสาววิไลรัตน์
กันพนม
๕.๗.๖ นางสาวปาริชาติ
แก้วศักดิ์
๕.๗.๗ นายประเสริฐ
ก้างออนตา
๕.๘ เป็ น ครู ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลการประกวดดาว-เดื อ น กิ จ กรรม Open House การจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาลาซาเชียงราย
จานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๕.๘.๑ นายอัครเดช
เสนาเจริญ
๕.๘.๒ นางสาววิไลรัตน์
กันพนม
๕.๘.๓ นางสาวปาริชาติ
แก้วศักดิ์
สรุปในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการบริการด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่งผลให้
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพจากสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน และองค์กรภายนอก จานวน ๑๗ คน คิด
เป็นร้อยละ 73.92
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ผลการดาเนินการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลั งในสถานศึกษาสั ง กัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาตามหนั ง สื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2557 หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุก
คนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้า
รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้
ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
๔. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ มี จ านวนบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ราก าลั งในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ผลการ
ดาเนินงาน
1 : 24

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 13.05

ร้อยละ 73.92

โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่ว มกับสถานศึกษาอื่ นหรื อ
หน่วยงานองค์กรทางวิชาชีพ
๒. โครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
๓. โครงการพาครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
4. โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. ใบประกาศเกียรติคุณ (ครูที่ปรึกษา) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
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6. ใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จัด
โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
7. ใบประกาศทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ พนั ก งานการใช้
คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา) ระดับ ๑ (ชั้นต้น) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ ส อยจากขยะ แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ของตาบลโป่งงาม ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตาบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน (สสส.)
9. หนังสือแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม Open House การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
10. ใบเกียรติคุณครูผู้ควบคุมดูแลการประกวดดาว-เดือน กิจกรรม Open House การจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเล็งเห็นความสาคัญส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มี
จ านวนครู ทั้งหมดเทีย บกับ จ านวนผู้ เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์ มาตรฐานอั ตรากาลั ง ในสถานศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงกับรายวิชาที่สอนและได้เข้ารับฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงกับรายวิชาที่สอนและบุคลากร ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด และมีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงิน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีความตระหนักถึงความสาคัญในด้านการบริหารการเงินและ
งบประมาณของสถานศึกษา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี เป็น
แนวทางในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามงบประมาณในแต่ ล ะปี อ ย่ างเหมาะสม ซึ่ ง ในปี
การศึกษา 2559 สถานศึกษาได้จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นโครงการแต่ละฝ่ายดังนี้
๑. ฝ่ายกิจการ 30 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น ๒๔๐,000 บาท
๒. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 16 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น ๖๗๗,๕๐๐
บาท
๓. ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน 2 โครงการ รวมเงิ นงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 10,000
บาท
๔. ฝ่ายวิชาการ 41 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 89 โครงการรวมเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 1,607,500 บาท
โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษาในแต่ ล ะปี สถานศึ ก ษาจะมี ก ารจั ด การประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณางบประมาณเป็นประจาทุกปี
พรรณนาตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 255๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีงบดาเนินการทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
(งบดาเนินการ หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือน และวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา)
1. วิทยาลั ย มีร ายจ่ ายค่าวัสดุฝึ กอุปกรณ์และสื่ อส าหรับการจัดการเรียนการสอนจานวน
321,366.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.72 ของงบดาเนินการ
2. วิทยาลัยมีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอน จานวน 68,169 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.22 ของค่าวัสดุฝึก วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 36,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21
ของงบดาเนินการ
3. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่ งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 47,686
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของงบดาเนินการ
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4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก จ านวน 45 โครงการ รวมเป็ น จ านวนเงิ น
259,683 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.66 ของงบดาเนินการ ซึ่งมีรายชื่อโครงการดังนี้
๑. โครงการครอบครัวอุ่นใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC
๒. โครงการงานปกครอง
๓. โครงการโฮมรูม
๕. โครงการเยี่ยมบ้าน
6. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมร้อยดวงใจ)
7. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัย
8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (เรียนฟรี 15 ปี)
9. โครงการเยาวชนไทย ร่วมใจต่อต้านการพนัน
10. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC
11. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (To be No.1)
12. โครงการ Safe sex@teen (เรียนฟรี 15 ปี )
13. โครงการศูนย์วัยใสฯ (ให้คาปรึกษา)
14. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหว้ครู)
15. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
16. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ
17. โครงการอบรมเยาวชน ปกป้องผืนป่า
18. โครงการลาธาร น้าใส ไร้มลพิษ
19. โครงการสืบสานประเพณีไทย วันเข้าพรรษา
20. โครงการกตัญญู กตเวที (วันแม่แห่งชาติ)
21. โครงการพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ (กิจกรรมซ้อมหลบภัยแผ่นดินไหวและกิจกรรม
ซ้อมแผนอัคคีภัย)
22. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
23. โครงการลูกเสือสิสามัญ (เดินทางไกล)
24. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
25. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (ตรวจสารเสพติด)
26. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
27. โครงการสภานักเรียนดีพา MVC รุ่งเรือง
28. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้า ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย
29. โครงการเปิดบ้านใหม่ให้น้อง (แนะแนว)
30. โครงการทุนเพื่อนักเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
31. โครงการสืบสานงานลอยกระทง
32. โครงการแข่งขันทักษะกีฬากลุ่มเอกชนจังหวัดเชียงราย
33. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนเกษตรพอเพียง) (สาหรับนักเรียน)
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34. โครงการเสริมทั กษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี (ฝ่ายวิชาการ)
35. โครงการเรียนรู้จากครูนอกวิทยาลัย(อบรมตามสาขาเพื่อพัฒนาวิชาการ)
36. โครงการวันวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ)
37. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน (ฝ่ายวิชาการ)
38. โครงการแข่งขันทักษะและกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ
39. โครงการวันภาษาไทย (ฝ่ายวิชาการ)
40. โครงการ ICT เพื่อการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
41. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน
42. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและอัคคีภัย
43. การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
๔๔. โครงการประชุมผู้ปกครอง
๔๕. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบปฏิบัติมาตรฐาน
วิชาชีพ
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
1
2

๓

๔

ประเด็นการพิจารณา

งบดาเนินการ งบรายจ่าย ร้อยละ
ผล
(๑)
(๒)
(๓) (มี/ไม่มี)
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี ๓,๐๐๐,๐๐๐
มี
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยค่ า วั ส ดุ ฝึ ก
321,366.75 10.72 ไม่มี
อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ ส าหรั บ การจั ด การ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2๐
ของงบดาเนินการ
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยค่ า วั ส ดุ ฝึ ก
อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ ส าหรั บ การบริ ก าร
36,288
1.21
มี
วิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑ ของงบดาเนินการ
สถานศึก ษามีร ายจ่ ายในการส่ งเสริ ม
47,686
1.59
ไม่มี
สนั บ สนุ น ให้ ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ด าเนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
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หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๕

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ร า ย จ่ า ย ใ น ก า ร
ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า ง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ

งบดาเนินการ
(๑)

งบรายจ่าย
(๒)
259,683

ร้อยละ
ผล
(๓) (มี/ไม่มี)
8.66
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. การสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในงบการเงินในช่วงสิ้นปีการศึกษา
2. โครงการในแต่ละสาขางาน โดยจัดทารายงานสรุปมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละสาขางาน
3. การจั ด สรรงบประมาณไว้ ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี โดยมี ร ายงานสรุ ป การใช้ จ่าย
งบประมาณในงบการเงินในช่วงสิ้นปีการศึกษา
4. การวางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2559
5. การวางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี มีก ารดาเนินโครงการแล้วตามแผนงานของแต่
ละฝ่าย
โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ช าชี พ ของแต่ ล ะสาขาตลอดปี ก ารศึ ก ษา 255๙ ทั้ ง สิ้ น 32
โครงการ โดยมีรายจ่ายโดยรวมทั้งสิ้น 36,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ซึ่งเกินร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการที่ได้รับการจัดสรร และในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัย มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
จัดทาและจัดการประกวดโครงการ/งานวิจัยของคณะครูและนักเรียน เพื่อมุ่งสู่การนาไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาชีพ โดยโครงการ/งานวิจัยของคณะครูที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 32
เรื่อง มีงานวิจัยเพื่อชุมชนของคณะครูตามสาขางาน สาขางานละ 2 เรื่อง และงานวิจัยในชั้นเรียน 22
เรื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า รวมจานวนผลงานวิจัยของคณะครูทั้งสิ้น 32
เรื่อง และงานวิจัยของนักเรียนรวม 46 เรื่อง (แบ่งกลุ่มนักเรียน 2 - 3 คนต่อ 1 เรื่อง) โดยจัดทาทุก
สาขาวิชาที่จัดสอน ได้แก่ 1.สาขาการบั ญชี 2.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.สาขาการตลาด 4. สาขา
การท่องเที่ยว รวม 4 สาขา มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ครบถ้วนทุกสาขาวิชาและทุก
ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชาทั้งหมด (สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน
ระดับ ปวช. เท่านั้น) ตลอดจนวิทยาลัยมี โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้าง
ความเป็ น พลเมืองไทยและพลโลก จานวนทั้งสิ้ น 45 โครงการ รวมเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งสิ้ น
259,683 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.66 ของงบดาเนินการ
ในการจัดทาโครงการต่างๆ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้คานึงถึงการบริหารการเงิน
และงบประมาณ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทาโครงการต่างๆ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานทุกโครงการ รวมทั้งจัดทารายงาน
เสนอต่อผู้ บ ริ ห าร และน าผลไปพัฒ นาการบริห ารการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยในปี
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การศึกษา ๒๕๕๙ การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม วิทยาลัยได้ดาเนินการโดย
บูรณาการเข้ากับวิชาโครงการ ของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ ๓ และกิจกรรมองค์การวิชาชีพแต่ละสาขา
และได้ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากรอาสาให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัยเพื่อเป็นแบบอย่าง มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามประเด็น 3 ข้อ

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2๐ ของงบดาเนินการ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของงบดาเนินการ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สถานศึกษาได้ดาเนินการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2559
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนน้อยกว่าร้อยละ 2๐ ของ
งบดาเนินการ เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ตามแผนปฏิบัติของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2555 ที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560
ทางวิทยาลัยได้จัดดาเนินการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยกาหนดงบประมาณประเภทรายจ่ายค่า
วัสดุฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการแล้ว
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2. สถานศึกษาได้ดาเนินการวางแผนด้านงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการในปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การด้ า นอาคารสถานที่ ด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ แ ละด้ า น
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
พรรณนาตัวบ่งชี้
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้ให้ความสาคัญกับในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง และในมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยทางวิทยาลัยได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาในส่วนของอาคารสถานที่ต่างๆ และภูมิทัศน์โดยรอบ
ของวิทยาลัยเสมอ ในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบบูรณาการ ตามแผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา และวัส ดุฝึ ก เพื่อพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการให้ มีประสิ ทธิภ าพ มีเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้วิทยาลัยได้ให้ความสาคัญงานสารสนเทศ
โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัยและข้อมูล
เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงข้อมูล 9 ประเภทตามประเด็นพิจารณาให้มีความเป็นปัจจุบัน และวิทยาลัย
ได้มีการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS ของผู้บริหาร
คณะครู และบุคลากร เพื่อป้องกัน ผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก และคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องภายในวิทยาลัยได้มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส โดย
ฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS มีการ Update เป็นปัจจุบัน และมีการสารองฐานข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ และทางวิทยาลัยมี การส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ใช้งานระบบจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS อย่างสม่าเสมอ เพื่อทาให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน และนา
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อมภูมิทั ศน์ข องสถานศึ กษาให้ ส ะอาด
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
๓. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
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(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณาพบว่า
๑. สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ มภูมิ ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษาให้ ส ะอาด
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการตามแผนงาน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน โดยมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ โดยได้มีปรับปรุงหอประชุม
ใหญ่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากสโมสรโรตารี่แม่สาย และวิทยาลัยสมทบทุนส่วนหนึ่ง
การสร้างโรงจอดรถเพิ่มเติม การก่อสร้างศูนย์บ่มเพาะสาขาคอมพิวเตอร์ การซ่อมแซมสนามฟุตซอล
โดยต่อเติมจากสนามบาสเก็ตบอลเดิม การเปลี่ยนหลังคาและทากันสาดอาคารโรงอาหาร การปรับภูมิ
ทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ การติตตั้งพัดลมในอาคารหอประชุมใหญ่ การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้
สามารถใช้การได้
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิ บัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่
สาย พ.ศ. 2559
๓. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการกากับดูแลในการจัดหา ควบคุมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ตาม
ระเบียบวิทยาลัยแม่สาย ว่าด้วยการจัดหา การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
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ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ งานสารสนเทศ ฝ่ ายบริห ารงานทั่ว ไป ได้จัดดาเนินการปรับปรุง
เว็บ ไซต์วิทยาลัย ฯ ให้ มีความทัน สมัยและข้อมูล เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงข้อมูล 9 ประเภทตาม
ประเด็นพิจารณาให้มีความเป็นปัจจุบัน และวิทยาลัยได้มีการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS ของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เพื่อป้องกันผู้บุกรุกระบบ
ฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในวิทยาลัยได้มีการติดตั้งโปรแกรม
Anti Virus เพื่ อ ป้ อ งกั น ไวรั ส และก าจั ด ไวรั ส โดยฐานข้ อ มู ล สารสนเทศอาชี ว ศึ ก ษา VMIS มี ก าร
Update เป็นปัจจุบัน และมีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ใช้ระบบระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS
- ผู้บริหาร ใช้ระบบในส่วนการตรวจเช็ค การทางานของคณะครู รวมถึงผลการติดตาม
นักเรียน และแจ้งช่าวสารต่างๆ ให้คณะครูทราบ
- คณะครูใช้ระบบการเช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน ข้อมูลนักเรียน งานวิชาการ การ
ติดตามและดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย
- บุคลากรใช้ระบบในส่วนระบบการเงิน งานธุรการ
- นักเรียนใช้การสแกนบัตรเพื่อเข้าเรียน ตรวจสอบผลการเรียน เช็คตารางเรียน และ
ตรวจสอบคะแนนพฤติกรรม
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
มี
สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
มี
โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
๓. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภั ณ ฑ์ที่
มี
เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
มี
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่อง
ลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถ
มี
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ๒๕๕๙
๒. โครงการพัฒ นาสถานศึกษาแบบบูรณาการ ตามแผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา และวัสดุฝึก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๓. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงาน
๔. คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕. ระเบียบวิทยาลัยอาชีว ศึกษาแม่สายว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แม่สาย พ.ศ.๒๕๕๙
๖. ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายว่าด้วยการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ทะเบียนคุมพัสดุ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๘. ระบบ VMIS
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
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จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และให้ความสาคัญในการ
ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
พรรณนาตัวบ่งชี้
จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการดาเนินการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ ง เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการบริห ารจั ด
การศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา จากแผนงาน โครงการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายมี จ านวนบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ
1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน จากโครงการฝึกประสบการณ์วิช าชีพ ปีการศึกษา 2559 และ
โครงการทัศนศึกษา ชั้น ปวช.1-ปวช.3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน จากโครงการอบรมเรียนรู้ตามสาขาเพื่อพัฒนาวิชาการ ภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้ เรี ย นไม่เกิน 100 คน จากโครงการทุนเพื่อนักเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย และทุนการศึกษาจาก
ภายนอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่ง
อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา
2559 จานวน 5 รายการ โดยในปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายจะทาการขอรับ
ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษา
ดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 40 คน
๓. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถา น
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้ แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
๕. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5
รายการ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล
มี
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
1 : 5.97
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้าน
หนึ่งหรือด้านหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่
เกิน 40 คน
๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
มี
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
1 : 33.32
สถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้ แก่
ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน

85

ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม จานวน 5 รายการ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
3. หนังสือการแจ้งงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม เบิกจ่ายเงินให้
มูลนิธิบ้านถ้า (เพื่อการกุศล)
4. โครงการทัศนศึกษา ชั้น ปวช.1-ปวช.3
5. โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559
6. โครงการอบรมเรียนรู้ตามสาขาเพื่อพัฒนาวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2559
7. โครงการทุนเพื่อนักเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย ประจาปีการศึกษา 2559
8. หนังสือแจ้งให้นักเรียนร่วมพิธีรับ -มอบทุนการศึกษา จากชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559
9. ใบสาคัญจ่ายทุนการศึกษาให้นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จากนายแดนชัย บูล
มาก นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
10. หนั ง สื อ ขอบคุ ณ ถึ ง Mr. Lu Chao hsu ที่ ไ ด้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ม อบทุ น การศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2559
11. หนังสือขอบคุณ ถึง บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจากัด (มหาชน) ที่ได้รับความอนุเคราะห์
มอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
12. หนังสือขอบคุณ ถึง คณะกรรมการมูลนิธิบ้านถ้าเพื่อการกุศล ที่ได้รับความอนุเคราะห์
มอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
13. หนังสือขอบคุณ ถึง สโมสรโรตารี ที่ได้รับความอนุเคราะห์มอบเงิน เพื่อปรับปรุงซ่อม
แซ่มหอประชุม ประจาปีการศึกษา 2559
14. หนังสือขอบคุณ ถึง สโมสรไลออนส์ ที่ได้รับความอนุเคราะห์มอบเงิน เพื่อทาห้องสมุด
ประจาปีการศึกษา 2559
15. หนังสือขอบคุณ ถึง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่ได้รับความอนุเคราะห์มอบหนังสือธรรมะ
ประจาปีการศึกษา 2559
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อระดมทรั พยากรในการบริห ารจั ด
การศึกษา และมีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40
คน และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒
มาตรฐาน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
2.6
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
4
๕
๕
3
๕
5
๒8/6=4.67
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งขี้ที่ ๒.๑
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ ๒.6
หารด้วย 6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน ๔.๕๐–๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน ๓.๕๐ -๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน ๒๕๐– ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน ๑๕๐– ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ล ะ
หลั กสู ตร ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กากับดูแล ให้ ครูจัดการเรียนการสอนรายวิช าให้ ถูกต้อง ครบถ้ว น
สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุน กากับดูแล ให้ ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิ ชา
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมิน
ผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กาดับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค์
(๓) วิธีการดาเนินการ
(๔) การเก็บข้อมูล
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์
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ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
มี
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดู แลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
มี
๓. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้ ครูทุกคนนาผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
มี
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กาดับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
มี
การสอนต่อไป
๕. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ค รู ทุ ก คนแก้ ไ ขปั ญ หา
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑
มี
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค์
(๓) วิธีการดาเนินการ
(๔) การเก็บข้อมูล
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือ
การวิจัย ไปใช้ประโยชน์
โครงการ / กิจกรรม / งาน
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒ โครงการสอบประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓. โครงการสอบประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔..โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕. โครงการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. คาสั่ง: แต่งตั้งครูประจารายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พิเศษ / ๒๕๕๙)
๗. คาสั่ง: แต่งตั้งครูประจารายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พิเศษ / ๒๕๕๙)
๘. คาสั่ง: แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจาชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (พิเศษ / ๒๕๕๙)
๙. บันทึกข้อความ: ขออนุมัติส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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๑๐. บันทึกข้อความ: การตรวจนับหนังสือยืมเรียน ภาคเรียนที่ ๑-๒ / ๒๕๕๙
๑๑. แผนปฎิบัติการประจาปี ๒๕๕๙
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
๕ ข้อ
จุดเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน และให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน มีการนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป รวมทั้งให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย (๑) การระบุปัญหา (๒) การระบุ
วัตถุประสงค์ (๓) วิธีการดาเนินการ (๔) การเก็บข้อมูล (๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายควรพัฒนาในด้านรูปแบบของการจัดทาแผนการเรียนการสอน
และเทคนิควิธีการสอนของครูให้มีความหลากหลาย มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง
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ต่อเนื่องสม่าเสมอ รวมทั้งให้ครูทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการทาวิจัย
ในชั้นเรียนที่มากขึ้น เพื่อจะได้นาปัญหาไปแก้ไขและพัฒนาจุดบกพร่องต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกท่านอย่างสม่าเสมอ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทอมที่ ๑
สาขางานการบัญชี
ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔

นางสาวศรีสุดา อินทจักร
นางสาวพรรณี พงค์ดา
นางสาวสุภาพร พันกาศ
นายชัยวัฒน์ ข้ามหก

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีการนาผล
มีบันทึก
จากการวัดและ ผล
มีเทคนิค
มีการบูรณา มีปรัชญา
หลัง
ประเมินผลไป การ
วิธีการสอน การ คุณธรรมฯ
ของ
การ
ใช้ในการ
นิเทศ
ที่
คุณลักษณะที่ เศรษฐกิจ
สอน
พัฒนาผู้เรียน
หลากหลาย
พึงประสงค์
พอเพียง
/
/
/
/
/
๘๒
/
/
/
/
/
๙๐
/
/
/
/
/
๘๕
/
/
/
/
/
๘๓

ชื่องานวิจยั
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
-

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่
๑
๒
๓
๔

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค มีการบูรณาการ มีปรัชญา
ชื่อ-สกุล
วิธีการสอน
คุณธรรมฯ
ของ
ที่
คุณลักษณะที่พึง เศรษฐกิจ
หลากหลาย
ประสงค์
พอเพียง
นางสาวณิรภา วงค์คามูล
/
/
/
นางกนกวรรณ มณีเขียว
/
/
/
น.ส.สุภัทรา เอียดปราบ
/
/
/
นายธีรพัฒน์ กุสาปัน
/
/
/

มี
บันทึก
หลัง
การ
สอน
/
/
/
/

มีการนาผล
จากการวัดและ ผล
ประเมินผลไป การ
ใช้ในการ
นิเทศ
พัฒนาผู้เรียน
/
๘๖
/
๘๖
/
๘๔
/
๘๒

ชื่องานวิจยั
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
-

มี
มีการนาผล
บันทึก จากการวัดและ ผล
หลัง ประเมินผลไป การ
การ
ใช้ในการ
นิเทศ
สอน พัฒนาผู้เรียน
/
/
๙๐
/
/
๘๕
/
/
๘๔
/
/
๘๐

ชื่องานวิจยั
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
-

มี
มีการนาผล
บันทึก จากการวัดและ ผล
หลัง ประเมินผลไป การ
การ
ใช้ในการ
นิเทศ
สอน พัฒนาผู้เรียน
/
/
๘๘
/
/
๘๕
/
/
๘๐

ชื่องานวิจยั
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
-

สาขางานการตลาด
ที่
๑
๒
๓
๔

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค มีการบูรณาการ มีปรัชญา
ชื่อ-สกุล
วิธีการสอน
คุณธรรมฯ
ของ
ที่
คุณลักษณะที่พึง เศรษฐกิจ
หลากหลาย
ประสงค์
พอเพียง
นายประเสริฐ ก้างออนตา
/
/
/
นายการัณยภาส ศรีบุญทรรศน์
/
/
/
นายอานาจ ก้อใจ
/
/
/
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
/
/
/

สาขางานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓

นายอัครเดช เสนาเจริญ
นางสาววิไลรัตน์ กันพนม
นางสาวสุปราณี ก๊าตี๊บ

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค มีการบูรณาการ มีปรัชญา
วิธีการสอน
คุณธรรมฯ
ของ
ที่
คุณลักษณะที่พึง เศรษฐกิจ
หลากหลาย
ประสงค์
พอเพียง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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สาขางานหมวดพื้นฐาน

ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายสถิต สมกาศ
นางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์
นายสรศักดิ์ รุ้งดี
นายสุริยนต์ ศรีชมภู
นางสาวอนิศรา จันทะกูล
นายวินยั สกุลพิสุทธิ์

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค มีการบูรณาการ มีปรัชญา
วิธีการ
คุณธรรม ฯ
ของ
สอนที่ คุณลักษณะที่พึง เศรษฐกิจ
หลากห
ประสงค์
พอเพียง
ลาย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

มี
มีการนาผล
บันทึก จากการวัดและ ผล
หลัง ประเมินผลไป การ
การ
ใช้ในการ
นิเทศ
สอน พัฒนาผู้เรียน
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

๘๒
๘๓
๘๐
๙๐
๘๒
๘๐

ชื่องานวิจยั
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
-

สรุปสาขางานการบัญชี
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานการตลาด
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จานวนครู
๓

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๓
๓
๓

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๓

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๓
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สรุปสาขางานหมวดพื้นฐาน
จานวนครู
๖

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๖
๖
๖

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๖

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๖

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3.1

สาขางาน

จานวนครู

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
หมวดพื้นฐาน

๔
๔
๔
๓

๔
๔
๔
๓

๔
๔
๔
๓

จานวนครูที่นา
ผลจากการ
วัดผลและการ
ประเมินผลการ
เรียนฯไปใช้ใน
การพัฒนา
ผู้เรียน
๔
๔
๔
๓

๖

๖

๖

๖

จานวนครูที่
จานวนครูที่
จัดการเรียน
จัดทาแผนการ
การสอน ตาม
จัดการเรียนรู้
แผนฯและมี
รายวิชาตาม
การบันทึกหลัง
เกณฑ์ที่กาหนด
การสอน

จานวนครูที่
ได้รับการนิเทศ
การจัดการ
เรียนการสอน

จานวนครูที่
แก้ไขปัญหา
โดยการศึกษา
หรือการวิจัย
อย่างน้อย 1
รายวิชา

๔
๔
๔
๓

๔
๔
๔
๓

๖

๖
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เทอมที่ 2
สาขางานการบัญชี
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค
วิธีการสอน
ที่
หลากหลาย

มีการบูรณาการ
คุณธรรมฯ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

มีปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

มีบันทึก
หลังการ
สอน

นางสาวศรีสุดา อินทจักร

/

/

/

/

มีการนาผล
จากการวัด
และ
ประเมินผลไป
ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
/

๒

นางสาวพรรณี พงค์ดา

/

/

/

/

/

๘๖

๓

นางสาวสุภาพร พันกาศ

/

/

/

/

/

๘๖

๔

นายชัยวัฒน์

/

/

/

/

/

๘๓

ที่

ชื่อ-สกุล

๑

ข้ามหก

ผล
การ
นิเทศ
๘๕

ชื่อ
งานวิจัย
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นางสาวณิรภา วงค์คา
มูล
นางกนกวรรณ มณีเขียว

/

/

/

/

มีการนาผล
จากการวัด
และ
ประเมินผลไป
ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
/

/

/

/

/

/

๘๖

นางสาวสุภัทรา เอียด
ปราบ
นายธีรพัฒน์ กุสาปัน

/

/

/

/

/

๘๒

/

/

/

/

/

๘๒

๒
๓
๔

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค มีการบูรณาการ มีปรัชญา
วิธีการสอน
คุณธรรมฯ
ของ
ที่
คุณลักษณะที่พึง เศรษฐกิจ
หลากหลาย
ประสงค์
พอเพียง

มีบันทึก
หลังการ
สอน

ผล
การ
นิเทศ
๘๐

ชื่อ
งานวิจัย
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน

สาขางานการตลาด
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นายประเสริฐ ก้างออนตา

/

/

/

/

มีการนาผล
จากการวัด
และ
ประเมินผลไป
ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
/

๒

นายการัณยภาส ศรีบุญทรรศน์

/

/

/

/

/

๘๔

๓

นายอานาจ ก้อใจ

/

/

/

/

/

๘๐

มีเทคนิค
วิธีการสอน
ที่
หลากหลาย

มีการบูรณาการ
คุณธรรมฯ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

มีปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

มีบันทึก
หลังการ
สอน

ผล
การ
นิเทศ
๘๕

ชื่อ
งานวิจัย
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน
วิจัยในชั้น
เรียน
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ที่

ชื่อ-สกุล

๔

นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค มีการบูรณาการ มีปรัชญา
วิธีการสอน
คุณธรรมฯ
ของ
ที่
คุณลักษณะที่พึง เศรษฐกิจ
หลากหลาย
ประสงค์
พอเพียง
/

/

/

มีบันทึก
หลังการ
สอน
/

มีการนาผล
จากการวัด
และ
ประเมินผลไป
ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
/

ผล
การ
นิเทศ
๘๒

ชื่อ
งานวิจัย
ในการ
แก้ปัญหา
การเรียน
การสอน
วิจัยในชั้น
เรียน

สาขางานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค
วิธีการสอน
ที่
หลากหลาย

มีการบูรณาการ
คุณธรรมฯ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

มีปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

มีบันทึก
หลังการ
สอน

/

/

/

/

๒

นายอัครเดช เสนา
เจริญ
นางสาววิไลรัตน์ กันพนม

มีการนาผล
จากการวัด
และ
ประเมินผลไป
ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
/

/

/

/

/

/

๓

นางสาวสุปราณี ก๊าตี๊บ

/

/

/

/

/

๔

นางสาวนันท์นภัส ชิงชัย

/

/

/

/

/

ที่

ชื่อ-สกุล

๑

ชื่อ
งานวิจัย
ผล
ในการ
การ
แก้ปัญหา
นิเทศ
การเรียน
การสอน
๘๗ วิจัยในชั้น
เรียน
๘๖ วิจัยในชั้น
เรียน
๘๐ วิจัยในชั้น
เรียน
๘๓
วิจัยในชั้น
เรียน

สาขางานหมวดพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มีเทคนิค
วิธีการสอน
ที่
หลากหลาย

มีการบูรณา
การ คุณธรรมฯ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

มีปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

มีบันทึก
หลังการ
สอน

นายสถิต สมกาศ

/

/

/

/

มีการนาผล
จากการวัด
และ
ประเมินผลไป
ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
/

๒

นางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์

/

/

/

/

/

๓

นายสรศักดิ์ รุ้งดี

/

/

/

/

/

๔

นายสุริยนต์ ศรีชมภู

/

/

/

/

/

๕

นางสาวอนิศรา จันทะกูล

/

/

/

/

/

๖

น.ส.ศุภมาส ผลศุภรักษ์

/

/

/

/

/

๗

นางสาวพัชราณี แก้วมูล

/

/

/

/

/

ที่

ชื่อ-สกุล

๑

ชื่อ
งานวิจัย
ผล
ในการ
การ
แก้ปัญหา
นิเทศ
การเรียน
การสอน
๘๔ วิจัยในชั้น
เรียน
๘๐ วิจัยในชั้น
เรียน
๘๐ วิจัยในชั้น
เรียน
๘๔
วิจัยในชั้น
เรียน
๘๒
วิจัยในชั้น
เรียน
๘๒
วิจัยในชั้น
เรียน
๘๐
วิจัยในชั้น
เรียน
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สรุปสาขางานการบัญชี
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานการตลาด
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จานวนครู
๔

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๔
๔
๔

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๔

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๔

สรุปสาขางานหมวดพื้นฐาน
จานวนครู
๗

จานวนครูที่นาผล
จานวนครูที่จัดทา จานวนครูที่จัดการ
จากการวัดผลและ
แผนการจัดการ เรียนการสอนตาม
การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาตาม แผนฯและมีบันทึก
เรียนฯไปใช้ในการ
เกณฑ์ที่กาหนด
หลังการสอน
พัฒนาผู้เรียน
๗
๗
๗

จานวนครูที่ได้รับ
การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน
๗

จานวนครูที่แก้ไข
ปัญหา โดย
การศึกษาหรือการ
วิจัยอย่างน้อย 1
รายวิชาฯ
๗
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สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3.1

สาขางาน

จานวนครู

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
หมวดพื้นฐาน

๔
๔
๔
๔

๔
๔
๔
๔

๔
๔
๔
๔

จานวนครูที่นา
ผลจากการ
วัดผลและการ
ประเมินผลการ
เรียนฯไปใช้ใน
การพัฒนา
ผู้เรียน
๔
๔
๔
๔

๗

๗

๗

๗

จานวนครูที่
จานวนครูที่
จัดการเรียน
จัดทาแผนการ
การสอน ตาม
จัดการเรียนรู้
แผนฯและมี
รายวิชาตาม
การบันทึกหลัง
เกณฑ์ที่กาหนด
การสอน

จานวนครูที่
ได้รับการนิเทศ
การจัดการ
เรียนการสอน

จานวนครูที่
แก้ไขปัญหา
โดยการศึกษา
หรือการวิจัย
อย่างน้อย 1
รายวิชา

๔
๔
๔
๔

๔
๔
๔
๔

๗

๗
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
พรรณนาตัวบ่งชี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุง
เนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ครูแต่ละรายวิชาเลือกสรรหนังสือเนื้อหา
สาระให้ตรงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการสอน นอกจากนี้แล้ว ยังนาข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการที่นักเรียนออกฝึกประสบการณ์มาพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา และนาผลที่ได้มาปรับปรุง
และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนิเทศการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ค รูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1.
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นาไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3
ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
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ประเด็นการประเมิน
ผลการ
ดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตามข้ อ 1. จากเอกสารอ้ า งอิ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ห รื อ พั ฒ นาร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนาไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
– 4 ไม่เกิน 3 ปีครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

มี
มี
มี
มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แบบสารวจหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา
2559
2. รายการสั่งซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3. รายการสั่งซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
4. แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 (งบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการสอน)
5. โครงการนิเทศการสอน
6. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
7. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจาปีการศึกษา 2559
8. หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้ศึกษา มีการสารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
3. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารนิ เ ทศการสอนโดยมี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนาไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เพียงพอต่อจานวน
ของผู้เรียนในแต่ละสาขา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรมีการอบรมพัฒ นาครู เรื่องการสร้างหรื อการใช้สื่ อการเรียนการสอนทุ กปีการศึ ก ษา
เพื่อให้ครูได้ใช้สื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้
ถูกต้อง ครบถ้ว น สมบู ร ณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ และตามที่ห ลั กสู ตรและระเบียบกระทรวงศึก ษาธิก ารว่าด้ว ยการจัดการศึ กษา และการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการ
ของตลาดแรง
ประเด็นการประเมิน
ผลการการดาเนินงาน
1. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวง
ร้อยละ ๐
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก
ร้อยละ ๑๐๐
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
เป็ น กลุ่ ม ตามความเหมาะสม โดยผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจั ดให้ ผู้ เรี ย นได้รั บการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
ร้อยละ ๑๐๐
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษากาหนด โดยมีผู้ เรียนที่ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อย
กว่ า 80 ของจ านวนผู้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตาม
โครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล
ร้อยละ ๓๒.๙๙
ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
โครงการ/ กิจกรรม / งาน
1. โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน
3. โครงการสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ
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4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา
5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนในวิชาภาษาจีน
ทั้ง 3 ระดับ โดยไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีครูที่สอนโดยเจ้าของภาษาจากประเทศจีน
ไต้หวัน และอีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร สนทนา ได้ดี
จุดที่ควรพัฒนา
ในส่วนของการเรียนในภาคทวิภาคี สถานศึกษายังไม่มีสถานประกอบการที่รองรับนักเรียนที่
จะเขาเรียนในภาคทวิภาคี อีกทั้งยังไม่มีสาขางานที่เปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ใกล้เคียง
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รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขางาน การบัญชี
จานวนผู้เรียนที่ ครู จานวนครั้งที่
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
ฝึกประสบการณ์ นิเทศ
นิเทศ
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย
3
1
2
2 ห้างหุ้นส่วนจากัด พรชัยแม่สาย
4
1
2
3 ธนาคารออมสิน สาขาแม่สาย
2
1
2
4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่สาย
2
1
2
5 บริษัทธิติพัฑฒ์การบัญชี จากัด
2
1
2
6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
6
1
2
การเกษตร สาขาแม่สาย
7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
2
1
2
การเกษตร สาขาเชียงแสน
8 สหกรณ์แม่สาย
5
1
2
9 สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย
3
1
2
10 เทศบาลตาบลแม่สาย
3
1
2
11 เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
1
1
2
สรุป สาขาบัญชี จานวนครั้งที่ครูนิเทศ ๒๒ ครั้ง
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
เทศบาลตาบลแม่คา
ที่ว่าการอาเภอแม่สาย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเภอแม่สาย
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะช้าง
บ้านคอม
สถานีตารวจภูธรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หจก. จักรวาลเทรดดิ้ง(2000) สาขาห้วยไคร้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาปาย

จานวนผู้เรียนที่
ครู จานวนครั้งที่
ฝึก
นิเทศ
นิเทศ
ประสบการณ์
5
1
2
3
1
2
3
1
2
11
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
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สรุป สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวนครั้งที่ครูนิเทศ ๒๒ ครั้ง
สาขางาน การการตลาด
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

จานวนผู้เรียนที่
ครู จานวนครั้งที่
ฝึก
นิเทศ
นิเทศ
ประสบการณ์
2
1
2

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จากัด (เทส
โก้ โลตัส สาขาแม่สาย)
2 ห้างหุ้นส่วนจากัด พรชัยแม่สา
3 หจก. สหธานี มาร์เก็ตติ้ง สาขาแม่สาย
4 บริษัททวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด สาขาแม่สาย
5 สยามแม็คโครจากัด มหาชน สาขาแม่สาย
6 บ้านคอม
7 ทีเจโปรคอมพิวเตอร์
8 บริษัท เวิลด์โกรว์ จากัด
9 ร้านคลาสสิฟราย
10 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
11 บริษัทที่นอนปีนัง
12 พระกิตติคุณชาวลีซอคานาอัน
สรุป สาขางาน การตลาด จานวนครั้งที่ครูนิเทศ ๒๔ ครัง้

1
3
7
3
1
2
2
5
6
6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

สาขางาน การท่องเที่ยว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
๑๐

ชื่อสถานประกอบการ
เอสตาร์ ภูแล วัลเล่ย์ รีสอร์ท เชียงราย
โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน
โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค
ปุณยมันตรารีสอร์ท
บ้านน้ารีสอร์ท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน
บริษัท VIP TOUR
โรงแรม ช. พาเลส
บ้านสวนรีสอร์ท
บริษัท คิงส์ โรมัน จากัด

จานวนผู้เรียนที่
ครู จานวนครั้งที่
ฝึก
นิเทศ
นิเทศ
ประสบการณ์
3
1
2
1
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
5
1
2
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สรุป สาขางาน การท่องเที่ยว จานวนครั้งที่ครูนิเทศ ๒๐ ครั้ง
สรุปรวมทุกสาขาวิชา จานวนครั้งที่ครูนิเทศทั้งสิ้น ๘๘ ครั้ง
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รายชื่อผู้เรียนที่ทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขางาน การบัญชี
จานวน
ชื่อ – สกุล
ผู้จัดทา
๑ สบู่ใยบวบ
๓
1. นางสาวณัฐพร จินา
(fresh & fresh)
2. นางสาวพิม คาฟู
3. นางสาวปุ๊กกี้ โกฏยี่
๒ สบู่มะขามใส
๓
1.นางสาวบัวเขียว นาระ
(Tamarind Brink
2.นางสาวอาม ใจวงค์
Soap)
3.นางสาวคาแก้ว นามแปง
๓ แป้งสมุนไพรพอก
๓
1.นางสาวหอมเดียว นามแก้ว
หน้าดาวจรัสแสง
2.นางสาวอารยา ชมสันเทียะ
(Brightest Star)
3.นางสาวสุภาภรณ์ ก๋องวงค์
๔ ลิปสติกน้าผึ้งน้ามัน
๓
1. นางสาววนิสา ขัตติยะ
มะพร้าว
2. นายชัยวัฒน์ มะโนวัน
3. นางสาวสุข อุ่นคา
๕ น้าพริกคั่ว ถั่วดาวอิน
๓
1. นายอาชา เชอมื่อ
คา (Sacha Inchi
2. นายธีรเดช แซ่จ๋าว
Roasted Chili)
3. นายสมบูรณ์ ไทยลื้อ
๖ น้าพริก 5 เซียน
๓
1.นางสาวโสภา ใจวรรณะ
2.น.ส.วิภารัตน์ แสนสักหาญ
3.นางสาวหนู ไทยใหญ่
๗ แรมฟืนสามช่า
๓
1.นางสาวนภาพร คาวัง
2.นางสาวสุวิษา ธิร่า
3.นางสาวนภัสสร นิจภักดี
๘ ชาใบฝรั่งกลิ่นหอม
๓
1.นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ
หมื่นลี้ (Guava Tea
2.นางสาวทิตยา แซ่จัง
of Sweet
3.นางสาวจิตตา อะซองกู่
Osmanthus)
๙ ขนมกะหรี่ปั๊บ
๓
1.นางสาวพรทิวา อาสอ
CuTe
2.นางสาวพิทยารัตน์ เมอแลกู่
3.นายไพรพงษ์ นามสาม
๑๐ เก้าอี้กระดาษรีไซเคิล
๓
1.นายสุริยา
มงคลคลี
2.นายสุธิชัย
มะโท
3.นางสาวคาพร ปันอินดี
๑๑ โคมไฟเปเปอร์
๒
1.นายชญานนท์ ดวงสุวรรณ์
2.น.ส.ศิริขวัญ คุณทรงแสน
ที่

ชื่อผลงาน

การนาไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย

เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
สรุป สาขา บัญชี ผลงานทีเ่ กิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน ๑๑ ชิ้น
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สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน
ชื่อ – สกุล
การนาไปใช้ประโยชน์
ผู้จัดทา
๑ ตู้แฟนตาซีจากกล่อง
๓
1.นายประภาส แสนเหลีย่ ว เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
คอมพิวเตอร์
2.นายณัฐพล แซ่ลี้
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.น.ส.ปานตะวัน แซ่เจิ้น
อาชีวศึกษาแม่สาย
๒ เตาปิ้งย่างจากเคส
๓
1.นายสรวิศ แซ่หลี่
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
ซีพียู
2.นายชวลิต แซ่หย่าง
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.นายอนุวัตร แซ่จาง
อาชีวศึกษาแม่สาย
๓ กระดานวางแผน
๓
1.นายฤทธิ์ไกร ชันทรฤทธิ์
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
ฟุตบอลจากฝาเคส
2.นายสถาพร อินเทพ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์
3.นายแฮนารี่ อู่ยืน
อาชีวศึกษาแม่สาย
๔ ตู้ปลาจาก
๓
1.น.ส.พรนิภา จันทาพูน
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
จอคอมพิวเตอร์
2.นายณัฐพงษ์ เรือนคาจันทร์ มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.น.ส.ปาริชาติ กันกอบ
อาชีวศึกษาแม่สาย
๕ กล่องเก็บของ
๓
1.นายมานัส สรทวีสิน
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
อเนกประสงค์จาก
2.นายชาญณรงค์ คชนิล
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
จอคอมพิวเตอร์
3.นายปิยะพล ธนานนทพันธุ์ อาชีวศึกษาแม่สาย
๖ เคสโทรศัพท์มือถือ
๓
1.นายกรรณ พรมปัญญา
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
จากกาวร้อน
2.นายอิสระ แซ่เล่า
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.นายยงยุท คาเงิน
อาชีวศึกษาแม่สาย
๗ กระเป๋าแป้นพิมพ์
๓
1.นายอาพล กันธะ
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
2.นายณัฐกรณ์ จันทาพูน
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.นายศักรินทร์ ป้อสีลา
อาชีวศึกษาแม่สาย
๘ โครงป้ายไวนิลจาก
๓
1.นายศุภวัฒน์ ทาแกง
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
ท่อพีวีซี
2.นายปริญญา แสนสลี
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.นายธวัชชัย กันทะดวง
อาชีวศึกษาแม่สาย
๙ ที่ให้อาหารแมวจาก
๓
1.นายอดิศักดิ์ เรือนสุภา
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
เคสคอมพิวเตอร์
2.นายศุภชัย แซ่หู่
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.นายจิราวุฒิ ปรัชญานิชย์
อาชีวศึกษาแม่สาย
๑๐ พัฒนาสื่อเพื่อ
๓
1.นางพงศกร นวลศรี
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
การศึกษาเรื่อง
2..นายอัศวิน ใจปินตา
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
“เรียนรู้อาเซียน”
3.นายชาญณรงค์ ก๊อใจ
อาชีวศึกษาแม่สาย
๑๑ สื่อการเรียนรูจ้ าก
๓
1.น.ส.สุพรรษา ไทยใหญ่
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
โปรแกรม Adobe
2.น.ส.วันเพ็ญ ชุ่มมงคล
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
flashเรื่อง ก.-ฮ.
3.นายจงรักษ์ แสงคา
อาชีวศึกษาแม่สาย
๑๒ สื่อการเรียนรูเ้ รื่อง
๓
1.นายประวุธ แซ่พู่
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
ขับขี่ปลอดภัย
2.นายสมบัติ จอบา
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.น.ส.เพ็ญศิริ ป๊อกชะดา
อาชีวศึกษาแม่สาย
สรุป สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน ๑๒ ชิ้น
ที่

ชื่อผลงาน
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สาขางาน การตลาด
ที่

ชื่อผลงาน

๑

สบู่สมุนไพรดับกลิ่น
เท้า

๒

สครับกาแฟ

๓

น้ายาล้างจาน
บ๊วยปิงติง

๔

แกะสลักแก้ว(จาน
รองแก้ว)

๕

น้าพริกข่าสมุนไพร

๖

ชาผงหอมหมื่นลี้กึ่ง
สาเร็จรูป

๗

น้าพริกลาบปลาทู

๘

เห็ดทรงเครื่องแปร
รูป

๙

เค๊กอาโวกาโด้

๑๐ ซาลาเปาสามสหาย
๑๑ เกี๊ยวซ่าโมเดิร์น
๑๒ ไข่เค็มสมุนไพร

จานวน
ชื่อ – สกุล
ผู้จัดทา
๓
1. นางสาวศศิธร มั่งมูล
2. นางสาวน้าฝน มานีฉาย
3. นางสาวยุพา แซ่ย่าง
๓
1.นางสาวจ๊ะเก๊อะ มาเยอะ
2.น.ส.เกตุมณี สกุลเกริกไกรวัล
3.นายฐิติกร สุเมธัสกุล
๓
1. นายสุรชัย เชอมือ
2. นายมงคล แซ่เซอ
3. นายไพรสานต์ เพอะละ
๓
1. นางสาวปภัสรา ก้างออนตา
2. นายคิ่มหมาย อินตา
3. นางสาวสุภาวรรณ กองมูล
๓
1. นายสอง สองแก้ว
2. นายอานนท์ จี้โปทา
3. นางสาวศุภาพิชญ์ บุญสร้อย
๓
1. นางสาวอินทิรา แซ่วุ่ย
2. นางสาวกิติมา แซ่ฝู่
3. นายต่อศักดิ์ วัวเยอะ
๓
1. นางสาวสุภาพร พันธุระ
2. นางสาวดาว สุรินทร์
3. นางสาวชนัญชิดา ลาหู
๓
1. น.ส.สุชัญญา ภัทรเสถียรชัย
2. นายอาเจอ หมื่อแหล่
3. นายอาซ่อง เบเชกู่
๓
1.นายโยธิน แซ่โจ
2.นายวัฒนา หมื่นแสง
3.นายน็อด ปงคา
๓
1.น.ส.เจกิตาน์ แซ่อุ่น
2.น.ส.ชนิกานต์ สัตรกมล
3.นายวีรพล โยธินประดับชัย
๓
1.น.ส.เพ็ญนภา พงศ์รัตนโชค
2.นายเอกภพ แซ่ว่าง
3.นายพงศธร แซ่เจียง
๓
1.น.ส.ฉิฉอ เบเชกู่
2.นางสาวรัชนี ต๊ะแช
3.นายสุรัตน์ แสงคา

การนาไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
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จานวน
ชื่อ – สกุล
การนาไปใช้ประโยชน์
ผู้จัดทา
๑๓ หมี่กรอบรสบาร์บคี ิว
๓
1.นางสาวอาคาณะ จางจา
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
2.นางสาวอาภรณ์ แซ่ตอน
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
3.นายสมชาย พงศ์ทวีชัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
สรุป สาขา การตลาด ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน ๑๓ ชิ้น
ที่

ชื่อผลงาน
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สาขางาน การท่องเที่ยว
ที่

ชื่อผลงาน

๑

โครงการย่านางทลายเท้า
แตก(Creaked hell
Cream)

๒

โครงการจระเข้พิชิตยุง
(Mosquito repellent
Spray)
โครงการสมุนไพรแช่เท้า
เพื่อสุขภาพ(Foot
herbals for healthy)
โครงการน้ายาซักผ้า
ประคาดีควาย
(Soapberry liquid
detergent)
โครงการหอมหมื่นลี้
สเปรย์
(Osmanthusfragrans
Spray)
โครงการน้ามันนวด
สมุนไพร (Nutural
Herbs Oil)

๓
๔

๕

๖

จานวน
ชื่อ – สกุล
ผู้จัดทา
๓
1.นายกษม สุดตะนา
2.นายสรศักดิ์ ยศสมุทร
ธารา
3.น.ส.รัชดาพร กีรติกุลธนา
๒
1.นางสาวจิงจิง แซ่จาง
2.นางสาวเรณุกา ลอยแสง
๓
๓

๓

๓

๗

โครงการครีมบารุงข้อศอก
จากเปลือกกาแฟ

๓

๘

โครงการกระเป๋าลายปัก
อาข่า(Akha
Embroidery Pocket)

๓

๙

ลูกประคบเย็น

๓

1.นายอัสนี แซ่กั้ง
2.นางสาวอรุณี เชอเมอกู่
3.นางสาวภัทรินทร์ แซ่กั้ง
1.นางสาวนิติพ แซ่ลี้
2.นางสาวเกศรี ใจเส
3.นายวีรชิต ตูหนะ
1.น.ส.มณีตะวัน พิงค
สุวรรณ
2.น.ส.วิราย คีรีแสนภูมิ
3.นายวชิรพงษ์ ศรีภู
1.นางสาวพรหทัย วูยือ
2.น.ส.นงคราญ แสงคา
3.นายนาราธิป เรืองโลกาภิ
วัตน์
1.น.ส.อมรรัตน์ แก้วยะเอ
2.น.ส.สุรยี ์ พัฒนานิกุล
3.นายชยากร แซ่จาง
1. น.ส.หมี่โน หมื่อแล
2.น.ส.จิดาภ วัฒนาพิบูลย์
กุล
3.นายชนิตพล หวังศิริ
ทรัพย์

การนาไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย

เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
มอบให้ห้องสมุดสารานุกรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม่สาย
๑๐ เทียนกิ่งสยบเล็บขบ
๓
1.สุภาพร สุยะใหญ่
เผยแพร่ให้กับชุมชนตาบลโป่งงาม และ
2.จารุวัฒน์ อ่วยแม้
มอบให้ห้องสมุดสาราณุกรมวิทยาลัย
3.นายะ ลามา
อาชีวศึกษาแม่สาย
สรุป สาขา การท่องเที่ยว ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน ๑๐ ชิ้น
1.อาภาพร พรสวรรค์ครี ี
2.พีรพงษ์ ฉ่องจ่า

สรุป ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวนทั้งสิ้น ๔๖
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รายชื่อผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรภายนอก
สาขางาน การตลาด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางสาวชนัญชิดา ลาหู

ชื่อหน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวดาว สุรินทร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวสุภาพร พันธุระ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายอาซ่อง เบเชกู่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายอาเจอ หมื่อแหล่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวสุชัญญา ภัทรเสถียร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชัย
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายต่อศักดิ์ วัวเยอะ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวกิติมา แซ่ฟู
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวอินทิรา แซ่วุ่ย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวศุภาพิชญ์ บุญสร้อย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายอานนท์ จี้โปทา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณฯ
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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12

นายสอง สองแก้ว

13

นายสุรชัย เชอมือ

14

นายมงคล แซ่เซอ

15

นายไพสานต์ เพอะละ

16

นางสาวยุพา แซ่ย่าง

17

นางสาวน้าฝน มานีฉาย

18

นางสาวศศิธร มั่งมูล

19

นายฐิติกร สุเมธัสกุล

20

นางสาวเกตุมณี สกุลเกริก
ไกรวัล

21

นางสาวจ๊ะเกอะ มาเยอะ

22

นายคิ่มหมาย อินตา

23

นางสาวสุภาภรณ์ กองมูล

24

นางสาวปภัสรา ก้างออนตา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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25

นายกิตติ์ธเนศ ดิลกธนา
พิพัฒน์

26

นางสาวยงคา จันทร์ฟอง

27

นางสาวภาธินี แซ่กุง

28

นางสาวศรีนุช ศรีฟู

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

นายประชา แซ่ต๋วน
นายสุกฤต แซ่ต๋วน
นายต่อศักดิ์ วัวเยอะ
นางสาวยุพา แซ่ย่าง
นางสาวน้าฝน มานีฉาย
นางสาวศศิธร มั่งมูล
นางสาวกิตติมา แซ่ฟู
นางสาวอินทิรา แซ่วุ่ย
นางสาวหอม นามน้าว
นายทองดี ผาจอง

39

นายสหรัฐ ชื่นพงค์ธรรม

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

สรุป มีผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก จานวน......๓๙....คน
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สาขางาน การท่องเที่ยว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายชนิตพล หวังศิริทรัพย์

ชื่อหน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวจิดาภา วัฒนาพิบูลย์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กุล
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวหมี่โน หมื่อแล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวสุรยี ์ พัฒนานิกุล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวอมรรัตน์ แก้วยะเอ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายนาราธิป เรืองโลกาภิวัฒน์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวนงคราญ แสงคา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวพรหทัย วูยือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวจิงจิง แซ่จาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวเรณุกา ลอยแสง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายสรศักดิ์ ยศสมุทรธารา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวรัชดาพร กีรติกุลธนา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณฯ
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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13

นายเกษม สุดตะนา

14

นายอัสนี แซ่กั้ง

15

นางสาวอรุณี เชอเมอกู่

16

นางสาวภัทรินทร์ แซ่กั้ง

17

นายชยากร แซ่จาง

18

นางสาวเกศรี ใจเส

19

นายวีรชิต ตูหนะ

20

นางสาวมณีตะวัน พิงค
สุวรรณ

21

นางสาววิราย คีรีแสนภูมิ

22

นายวชิรพงษ์ ศรีภู

23

นางสาวนิติพร แซ่ลี้

24

นางสาวยุพา ธนชัยวิมล

25

นางสาวณัฐนารี แซ่ลี้

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

นางสาวศศิธร แซ่หยาง

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวอาแช ทาคามา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวฐิติยา พิชิตชัยฑิต
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นางสาวปาณิศรา วงศ์วาล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายธวัชชัย หนอยตาล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายธงไชย โนรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายชยากร แซ่จาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายพีรพงษ์ ฉ่องจ่า
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวพรพรรณ จูเปาะ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวอนงค์ เลาลี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวอาจู แซ่หมี่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวสุภาพร สุยะใหญ่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ แก้วยะเอ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายชยากร แซ่จาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนายะ ลามา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายจารุวัฒน์ อ่วยแม้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวสุภาพร สุยะใหญ่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวอาภาพร พรสวรรค์คิรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายพีรพงษ์ ฉ่องจ่า
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวอาจู แซ่หมี่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวสุณีย์ บัวทอง
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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สาขางาน การบัญชี
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวหนู ไทยใหญ่

2

นางสาววิภารัตน์ แสนสักหาญ

3

นางสาวโสภา ใจวรรณะ

4

นางสาวนภัสสร นิจภักดี

5

นางสาวสุวิษา ธิร่า

6

นางสาวนภาพร คาวัง

7

นางสาวทิตยา แซ่จัง

8

นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ

9

นายสมบูรณ์ ไทยลื้อ

10

นางสาวสุภาภรณ์ ก๋องวงค์

11

นายอาชา เชอมื่อ

12

นายธีรเดช แซ่จ๋าว

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณฯ
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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13

นางสาวอารายา ขมสันเทียะ

14

นางสาวพิม คาฟู

15

นางสาวปุ๊กกี้ โกฏยี่

16

นางสาวหอมเดีย่ ว นามแก้ว

17

นางสาวณัฐพร จินา

18

นายชัยวัฒน์ มะโนวัน

19

นางสาวสุข อุ่นคา

20

นางสาวคาแก้ว นามแปง

21

นางสาวบัวเขียว นาระ

22

นางสาวอาม ใจวงค์

23

นางสาวหมี่เดอ แบทู

24

นางสาวศรีทอง แก้วสุข

25

นางสาวพิมวรรณ นามอุ่น

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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26

นางสาวแดง เจ๊ดตอง

27

นางสาวอรุณี ก๋าจิน

28

นางสาวรสจรินทร์ กันกอบ

29

นายอาทิตย์ พรสวรรค์ครี ี

30
31
32
33
34
35
36
37

นางสาวบุษกร สามอิน
นางสาวกุลภัทร์ ยี่น้อย
นางสาวทิตยา แซ่จัง
นางสาวจิตตา อะซองกู่
นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ
นายธีรเดช แซ่จ๋าว
นายอาชา เชอมือ
นางสาวนุชจรียา ดวงทา

38

นายดนัย คาแสน

39

นางสาวอริสรา ปุกปินกาศ

40

นางสาววิชญาดา มหาริน

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมือง และชาติพันธุ์
และ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายสมบัติ จอบา

2

นายประวุธ แซ่พู่

3

น.ส.สุพรรษา ไทยใหญ่

4

นายจงรักษ์ แสงคา

5

น.ส.วันเพ็ญ ชุ่มมงคล

6

น.ส.เพ็ญศิริ ป๊อกชะดา

7

นายชาญณรงค์ ก๊อใจ

8

นายอัศวิน ใจปินตา

9

นายพงศกร นวลศรี

10 นายปิยพล ธนานนทพันธุ์
11 นายมานัส สรทวีสิน
12 นายฤทธิ์ไกร ขันทรฤทธ์

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณฯ
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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13 นายสถาพร อินเทพ
14 นายแฮนารี่

อู่ยืน

15 น.ส.ปาริชาติ กันกอบ
16 น.ส.พรนิภา จันทาพูน
17 นายณัฐพงษ์ เรือนคาจันทร์
18 นายชญานนท์ คชนิล
19 นายอนุเดช เมืองปาน
20 นายกฤตคมน์ ธรรมวงค์
21 น.ส.สุภาพร จันต๊ะไพร
22 นายพิชัย คาแก้ว
23 นายจันทร์ นามหลง
24 นายสรวิศแซ่หลี่
25 นายณัฐพล ปู่แส
26 น.ส.หทัยรัตน์ แซ่อ้าย
27 น.ส.สุวาณี แสนลี้

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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28 น.ส.หทัยรัตน์ แซ่หนี่
29 น.ส.สุภาพร จันต๊ะไพร
30
31
32
33
34
35
36

นายชาญณรงค์ ก๊อใจ
นายอัศวิน ใจปินตา
นายพงศกร นวลศรี
นายณัฐพล แซ่ลี้
น.ส.ปานตะวัน แซ่เจิ้น
นายประภาส แสนเหลี่ยว
นายนนท์ แซ่เล้า

37 นายณัฐพล ปู่แส

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชน ชนเผ่าพื้นเมืองและเครือข่าย
สุขภาพชาติพันธุ์ (ศชส.)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
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สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3.3
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละของ
ร้อยละของ
จานวน
จานวนครั้งที่ จานวน
จานวน
ผู้เรียนที่
จานวน
จานวน
ของ
จานวน
ของ
ผู้เรียนที่
จานวน
จานวน
ผู้เรียน
ครูออกไป ผู้เรียนที่
ผลงานที่
ผ่านการ
นักเรียน
สาขางาน ผู้เรียน
ผู้เรียน
โครง
ผลงานที่ ลงทะเบียน
ผู้เรียนที่ผ่าน
ผู้เรียนที่
ระบบ
นิเทศการฝึก ทาโครง
นาไปใช้
ประเมิน
ทีไ่ ด้รับ
ทั้งหมด
ทวิ
การ
นาไปใช้ เรียนครบ
เกณฑ์การ
ได้รับ
ทวิภาคี
ประสบการณ์
การ
ประโยชน์
มาตรฐานฯ
รางวัลฯ
ภาคี
ประโยชน์ ทุกรายวิชา
ประเมินฯ
รางวัลฯ
ครั้งแรก
การบัญชี
๑๔๔
๐
๐
๒๒
๓๒
๑๑
๑๑
๑๐๐
๓๒
๓๒
๑๐๐
๔๐
๒๗.๗๗
คอมพิวเตอร์ ๑๐๓
๐
๐
๒๒
๓๖
๑๒
๑๒
๑๐๐
๓๖
๓๖
๑๐๐
๓๗
๓๕.๙๒
ธุรกิจ
การตลาด
๑๓๐
๐
๐
๒๔
๓๙
๑๓
๑๓
๑๐๐
๓๙
๓๙
๑๐๐
๓๙
๓๐
การ
๑๑๔
๐
๐
๒๐
๒๙
๑๐
๑๐
๑๐๐
๒๘
๒๘
๑๐๐
๔๖
๔๐.๓๕
ท่องเที่ยว
รวม
๔๙๑
๐
๐
๘๘
๑๓๖
๔๖
๔๖
๑๐๐
๑๓๕
๑๓๕
๑๐๐
๑๖๒
๓๒.๙๙
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พรรณนาตัวบ่งชี้
สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตามปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มีความตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ใน
ด้ า นการปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดกล
ยุทธ์ของสถานศึกษาไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษายุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมอัน พึง ประสงค์โ ดยความมี ส่ ว นร่ ว มของครูแ ละบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ ก ษา ผู้ เรีย น
ผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และจัดทาโครงการให้ส อดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุ ณภาพ
ภายใน
วิ ท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษาแม่ ส ายมี ก ารวิเ คราะห์ และจัด ท าแผนงาน โครงการ ด้ า นการปลู ก
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการปลูกจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และทะนุบารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษาได้ดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ อีกทั้งมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงในปีต่อไป โดยได้มีการจัดทา
โครงการที่สอดคล้องขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่โครงการ
๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๒. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมผู้นาดีพา MVC รุ่งเรือง)
๓. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันครู)
๔. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
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๕. โครงการกตัญญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันครู)
๖. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายเป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑ - ๓) และเป็นสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่
คุณธรรมและยังควบคู่ไปด้วยในเรื่องใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทางสถานศึกษามีความตระหนักถึง
ความสาคัญ ในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกมี
ความต้องการให้นักเรียนมีจิตสานึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้ อม
ภายในชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงทาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้มองเห็นถึง
ปั ญหาดังกล่ าวและจึ งได้มีการจั ดทาโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝั่ งจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้มีจิตสานึกในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งในการดาเนิน โครงการในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดโครงการทางวิทยาลัย
ขั้นตอนแรกผู้ดาเนินโครงการได้มีการประชุมหารือในฝ่ายกิจการเพื่อที่จะจัดทาโครงการในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นและผู้จัดทาโครงการได้จัดทาโครงการขึ้นและนาเสนอให้กับหัวหน้าฝ่ายกิจการ
และนาเสนอต่อผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้รับทราบ หลังจากนั้นได้ดาเนินโครงการ
โดยลาดับแรกได้มีการจัดทาแบบลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนั กเรี ย นเพื่อให้ การดาเนินโครงการได้มีผู้ เข้าร่วมตามที่กาหนดไว้หลั งจากนั้นผู้ จัดทา
โครงการได้ดาเนินการตามแผนโครงการทาได้กาหนดไว้พอโครงได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยผู้จัดทา
โครงการได้สรุปและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาผลการจัดกิจกรรมและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป โดยได้มีการดาเนินโครงการ จานวน 5 โครงการ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑. โครงการเยาวชนรักธรรมชาติ ประจาปีการศึกษา 255๙
๒. โครงการเยาวชนปกป้องผื่นป่า ประจาปีการศึกษา 255๙
๓. โครงการลาธารน้าใส ไร้มลพิษ ประจาปีการศึกษา 255๙
๔. โครงการ 5 ส สดใส ประหยัดน้า ประหยัดไฟ ในวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 255๙
๕. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ประจาปีการศึกษา 255๙
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า
๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
จากการที่วิทยาลัยมีการดาเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ทางฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการจึงได้จัดทาโครงการที่สอดคล้องกันขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๙
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จ านวนทั้งสิ้ น ๕ โครงการ แบ่ งออกเป็นโครงการในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๓ โครงการได้แก่ ๑.
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การ
อยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายสายรหัสเพื่อเป็นการดูแลกัน
ได้ ใ กล้ ชิ ด มากยิ่ ง ขึ้ น ๒. โครงการเยาวชนรุ่ น ใหม่ ห่ า งไกลยาเสพติ ด To Be Number One เป็ น
โครงการที่ทางวิทยาลัยได้สนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับเยาวชนได้มีโอกาสในการ
แสดงออก ไม่ว่าจะเป็ น การเต้น ประกอบเพลง ร้องเพลง และกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมผู้ เรียนให้มี
คุณภาพ ดึงศักยภาพของตนเอง เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด มีกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อ
เป็นการเบี่ยงเบนให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงไม่เสพและแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งมอมเมาที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ มีความมั่นคง ให้เกียรติแก่ตนเองและผู้อื่น ๓.
โครงการ เดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทามาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เพราะ
ทางวิทยาลัยคิดว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียนเองได้
ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยในตนเอง การเสียสละ ทดสอบความสามารถในด้าย
ร่างกาย จิตใจและสังคม ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ในภาคเรียนที่ ๒ มีโครงการที่ดาเนินการอยู่ ๒ โครงการได้แก่ ๑. กีฬาสีสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆมา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการออกกาลังกาย เล่นกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี และสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ ๒.โครงการ Safe sex @ teen เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาวะทางเพศ การตระหนักถึงผลของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรู้จักการป้องกันโรคที่
เกิดจากเพศสัมพันธ์ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกเพลงและการเล่นเกมส์เพื่ อให้เกิดความสนุกสนาน
และได้รับความรู้ไปด้วย
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
นอยกว่า ๑ กิจกรรม
จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการดาเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีโครงการอยู่ ๕ โครงการ
ได้แก่ ๑.โครงการ อบรมปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.โครงการลู กเสื อวิส ามัญ (เดินทางไกล) ๓.
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ๔.โครงการสวนเกษตร ๕.โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
ซึ่งโครงการที่จัดทาขึ้นในปีการศึกษา 1/๒๕๕๙ มี 1 โครงการ คือ โครงการอบรมปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ทางวิทยาลั ย อาชีว ศึกษาแม่ส ายได้จัด ทาขึ้น เพื่อให้ นักเรียนได้ตระหนั ก และ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างมีวิ ถีชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนนาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
เรียนและการดาเนินชีวิต
โครงการที่จัดทาขึ้นในปีการศึกษา 2/๒๕๕๙ มี 3 โครงการ คือ 1.โครงการลูกเสือวิสามัญ
(เดินทางไกล) ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
การเสียสละ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยในกิจกรรม
ของลูกเสือได้มีการให้ลูกเสือทุกนายได้มีการบาเพ็ญประโยชน์ในสถานที่สาคัญใกล้ๆกับวิทยาลัยฯ เช่น
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การทาความสะอาดบริเวณรอบๆสถานที่นั้นๆ มีการปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆให้กับสถานที่นั้นๆเพื่อให้
เกิดความร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และสามารถนากิจกรรมเข้าค่ ายลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดระบบการ
จัดการขยะภายในวิทยาลัย และส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้คุณค่าของขยะที่เหลือใช้ สามารถนาขยะมารี
ไซเคิล และสร้างเป็นรายได้แก่ตนเองได้
และโครงการที่จัดทาขึ้นตลอดทั้งปีมี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
โดยวิทยาลัยได้ปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ
จึงทาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้ กล่าวคือหากมีการใช้ น้า ใช้
ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง จะทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในไม่ช้านั่นเอง ๒. โครงการสวนเกษตร
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ส่งเสริมการให้ความรู้ให้นักเรียนในเรื่องทักษะงานอาชีพด้านเกษตร
พอเพียงและทักษะการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการหารายได้ระหว่างเรียน
ซึ่ง ๕ โครงการที่กล่าวมาข้างต้น ได้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทาให้ตน
เป็นผู้ที่มีจิตสานึกที่ดี ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้วัสดุอย่างรู้คุณค่า โดยการทาตนให้
เป็นที่พึ่งของตน และมีจิตใจเอื้ออาทร ประณีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และทางด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งหาทางเพิ่มมูลคาโดย
ใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน และนอกจากจะมีการเพิ่มรายได้ ก็ได้มีการลดค่าใช้จ่าย ยึดหลัก
พออยู พ อกิ น พอใช้ ซึ่ ง ท าให้ นั ก เรี ย นได้ มี จิ ต ส านึ ก ในด้ า นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕
กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มีความตระหนักถึงความสาคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน โดยการจัดทาโครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา โดย
ในระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขา ได้จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชา
โครงการ โดยกาหนดให้มีจานวนผลงานทั้งหมดของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ กาหนดคือ ระดับ ปวช.
๓ จานวน ๓ คน ต่อ ๑ ชิ้นงานมีการดาเนินการจัดประกวด แสดง และเผยแพร่ ผลงานโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของนักเรียน อีกทั้งยังได้นาผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของนักเรียน ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และหน่วยงานใกล้เคียงใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สามารถนาความรู้มาถ่ายทอดแก่นักเรียน
เพื่อพัฒ นางานโครงการ นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ให้ มากขึ้นซึ่งโครงการในการพัฒ นาครู ไ ด้ แ ก่
โครงการปฏิ บั ติ ก ารท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และโครงการพาครู ไ ปศึ ก ษาดู ง านในสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี
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ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ล ะคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า ๑ กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๒. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมผู้นาดีพา MVC รุ่งเรือง)
๓. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันครู)
๔. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
๕. โครงการกตัญญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันครู)
๖. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
๗. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๘. โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๙. โครงการลาธารน้าใส ไร้มลพิษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๐. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๑. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๒. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC
๑๓. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด To Be Number One
๑๔. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)

ผลการดาเนินงาน
จานวนโครงการ
๖ โครงการ
๔๙๑ คน
จานวนโครงการ
๕ โครงการ
๔๙๑ คน
จานวนโครงการ
๕ โครงการ
๔๙๑ คน
จานวนโครงการ
๕ โครงการ
๔๙๑ คน
จานวนโครงการ
๕ โครงการ
๔๙๑ คน
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๑๕. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
๑๖. โครงการ Safe sex @ teen
๑๗. โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๘. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
๑๙. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
๒๐. โครงการสวนเกษตรพอเพียง
๒๑. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
๒๒. โครงการย่านางทลายเท้าแตก
๒๓. โครงการจระเข้พิชิตยุง
๒๔. โครงการสมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพ
๒๕. โครงการน้ายาซักผ้าประคาดีควาย
๒๖. โครงการหอมหมื่นหลี่สเปรย์
๒๗. โครงการน้ามันนวดสมุนไพร
๒๘. โครงการครีมบารุงข้อศอกจากเปลือกกาแฟ
๒๙. โครงการกระเป๋าลายปักอาข่า
๓๐. โครงการสบู่สมุนไพรดับกลิ่นเท้า
๓๑. โครงการสคลับกาแฟ
๓๒. โครงการน้ายาล้างจานบ๊วยปิงติง
๓๓. โครงการแกะสลักแก้ว (จานรองแก้ว)
๓๔. โครงการน้าพริกข่าสมุนไพร
๓๕. โครงการชาผงหอมหมื่นลี้
๓๖. โครงการน้าพริกปลาทู
๓๗. โครงการเห็ดทรงเครื่องแปรรูป
๓๘. โครงการตู้แฟนตาซีจากกล่องคอมพิวเตอร์
๓๙. โครงการเตาปิ้งย่างจากเคส ซีพียู
๔๐. โครงการกระดานวางแผนฟุตบอลจากฝาเคสคอมพิวเตอร์
๔๑. โครงการตู้ปลาจากคอมมพิวเตอร์
๔๒. โครงการกล่องเก็บของอเนอกประสงค์จากจอคอมพิวเตอร์
๔๓. โครงการป้ายไวนิล(X-Frame) จากท่อพีวีซี
๔๔. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่อง”เรียนรู้อาเซียน”
๔๕. โครงการที่ให้อาหารแมวจากเคสคอมพิวเตอร์
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ

ค่าคะแนน
๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
การจัดทาโครงการตามประเด็นการพิจารณาครอบคลุมและครบทุกประเด็น
สาขางาน ………………การตลาด………………………
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
ที่
โครงการ
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วม
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วัดมงคลธรรมกายารม
130
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมผู้นาดีพา
วิทยาลัย
130
MVC รุ่งเรือง)
3. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันไหว้ครู)
วิทยาลัย
130
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
วิทยาลัย
130
5. โครงการกตัญญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันแม่)
วัดถ้าเสาหินพญานาค
130
6. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
54
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ
1. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ ประจาปี
การศึกษา 2559
2. โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ประจาปี
การศึกษา 2559
3. โครงการลาธารน้าใส ไร้มลพิษ ประจาปี
การศึกษา 2559

สถานที่
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จานวนผู้เข้าร่วม
130
130
130
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4.
5.

โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ ประจาปี
การศึกษา 2559
โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา 2559

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC
2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด To Be
Number One
3. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
4.
5.

โครงการกีฬาสีสมั พันธ์
โครงการ Safe sex @ teen

วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

130
130

สถานที่
วิทยาลัย
วิทยาลัย

จานวนผู้เข้าร่วม
130
130

วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
วิทยาลัย

54

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัย
2. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
3. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
วิทยาลัย
4. โครงการสวนเกษตรพอเพียง
วิทยาลัย
5. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
วิทยาลัย
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการสบู่สมุนไพรดับกลิ่นเท้า
วิทยาลัย
2. โครงการสคลับกาแฟ
วิทยาลัย
3. โครงการน้ายาล้างจานบ๊วยปิงติง
วิทยาลัย
4. โครงการแกะสลักแก้ว (จานรองแก้ว)
วิทยาลัย
5. โครงการน้าพริกข่าสมุนไพร
วิทยาลัย
6. โครงการชาผงหอมหมื่นลี้
วิทยาลัย
7. โครงการน้าพริกปลาทู
วิทยาลัย
8. โครงการเห็ดทรงเครื่องแปรรูป
วิทยาลัย

130
130
จานวนผู้เข้าร่วม
130
54
130
130
130
จานวนผู้เข้าร่วม
130
130
130
130
130
130
130
130
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สาขางาน ………………การท่องเที่ยว………………………
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
ที่
โครงการ
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วม
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วัดมงคลธรรมกายารม
115
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมผู้นาดีพา
วิทยาลัย
115
MVC รุ่งเรือง)
3. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันครู)
วิทยาลัย
115
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
วิทยาลัย
115
5. โครงการกตัญญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันครู)
วัดถ้าเสาหินพญานาค
115
6. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
51
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ
1. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ ประจาปี
การศึกษา 2559
2. โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ประจาปี
การศึกษา 2559
3. โครงการลาธารน้าใส ไร้มลพิษ ประจาปี
การศึกษา 2559
4. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ ประจาปี
การศึกษา 2559
5. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา 2559
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC
2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด To Be
Number One
3. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
4.
5.

โครงการกีฬาสีสมั พันธ์
โครงการ Safe sex @ teen

สถานที่
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จานวนผู้เข้าร่วม
115

สถานที่
วิทยาลัย
วิทยาลัย

จานวนผู้เข้าร่วม
115
115

วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
วิทยาลัย

51

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัย
2. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

115
115
115
115

115
115
จานวนผู้เข้าร่วม
115
51
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3.
4.
5.

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการสวนเกษตรพอเพียง
โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ

วิทยาลัย
วิทยาลัย
วิทยาลัย

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการย่านางทลายเท้าแตก
วิทยาลัย
2. โครงการจระเข้พิชิตยุง
วิทยาลัย
3. โครงการสมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัย
4. โครงการน้ายาซักผ้าประคาดีควาย
วิทยาลัย
5. โครงการหอมหมื่นหลี้สเปรย์
วิทยาลัย
6. โครงการน้ามันนวดสมุนไพร
วิทยาลัย
7. โครงการครีมบารุงข้อศอกจากเปลือกกาแฟ
วิทยาลัย
8. โครงการกระเป๋าลายปักอาข่า
วิทยาลัย

115
115
115
จานวนผู้เข้าร่วม
115
115
115
115
115
115
115
115

สาขางาน ……………บัญชี………………………
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
ที่
โครงการ
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วม
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วัดมงคลธรรมกายารม
144
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมผู้นาดีพา
วิทยาลัย
144
MVC รุ่งเรือง)
3. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันครู)
วิทยาลัย
144
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
วิทยาลัย
144
5. โครงการกตัญญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันครู)
วัดถ้าเสาหินพญานาค
144
6. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
56
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ
1. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ ประจาปี
การศึกษา 2559
2. โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ประจาปี
การศึกษา 2559
3. โครงการลาธารน้าใส ไร้มลพิษ ประจาปี
การศึกษา 2559
4. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ ประจาปี
การศึกษา 2559
5. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา 2559

สถานที่
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จานวนผู้เข้าร่วม
144
144
144
144
144

135

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC
2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด To Be
Number One
3. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
4.
5.

โครงการกีฬาสีสมั พันธ์
โครงการ Safe sex @ teen

สถานที่
วิทยาลัย
วิทยาลัย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
วิทยาลัย

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัย
2. โครงการลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
3. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
วิทยาลัย
4. โครงการสวนเกษตรพอเพียง
วิทยาลัย
5. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
วิทยาลัย
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการสบู่ใยบวม
วิทยาลัย
2. โครงการสบู่มะขามใส
วิทยาลัย
3. โครงการแป้งสมุนไพรพอกหน้าดาวจรัสแสง
วิทยาลัย
4. โครงการลิปสติกน้าผึ้งน้ามันมะพร้าว
วิทยาลัย
5. โครงการน้าพริกคั่ว ถั่วดาวอินคา
วิทยาลัย
6. โครงการน้าพริก 5 เซียน
วิทยาลัย
7. โครงการแรมฟืนสามช่า
วิทยาลัย
8. โครงการชาใบฝรั่งกลิ่นหอมหมื่นลี้
วิทยาลัย

จานวนผู้เข้าร่วม
144
144
56
144
144
จานวนผู้เข้าร่วม
144
56
144
144
144
จานวนผู้เข้าร่วม
144
144
144
144
144
144
144
144
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รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
ที่
โครงการ
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วม
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วัดมงคลธรรมกายารม
102
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย (กิจกรรมผู้นาดีพา
วิทยาลัย
102
MVC รุ่งเรือง)
3. โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมวันครู)
วิทยาลัย
102
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
วิทยาลัย
102
5. โครงการกตัญญู กตเวทิตา (กิจกรรมวันครู)
วัดถ้าเสาหินพญานาค
102
6. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ(เดินทางไกล)
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
35
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ
1. โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ ประจาปี
การศึกษา 2559
2. โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ประจาปี
การศึกษา 2559
3. โครงการลาธารน้าใส ไร้มลพิษ ประจาปี
การศึกษา 2559
4. โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ ประจาปี
การศึกษา 2559
5. โครงการ MVC สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา 2559
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง MVC
2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด To Be
Number One
3. โครงการเข้าค่ยลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
4.
5.

โครงการกีฬาสีสมั พันธ์
โครงการ Safe sex @ teen

สถานที่
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จานวนผู้เข้าร่วม

สถานที่
วิทยาลัย
วิทยาลัย

จานวนผู้เข้าร่วม
102
102

วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัย
วิทยาลัย

35

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัย
2. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (เดินทางไกล)
วิทยาลัย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

102
102
102
102
102

102
102
จานวนผู้เข้าร่วม
102
35
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3.
4.
5.

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการสวนเกษตรพอเพียง
โครงการประหยัดน้า ประหยัดไฟ

วิทยาลัย
วิทยาลัย
วิทยาลัย

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
ที่
โครงการ
สถานที่
1. โครงการตู้แฟนตาซีจากกล่องคอมพิวเตอร์
วิทยาลัย
2. โครงการเตาปิ้งย่างจากเคส ซีพียู
วิทยาลัย
3. โครงการกระดานวางแผนฟุตบอลจากฝาเคส
วิทยาลัย
คอมพิวเตอร์
4. โครงการตู้ปลาจากคอมมพิวเตอร์
วิทยาลัย
5. โครงการกล่องเก็บของอเนอกประสงค์จาก
วิทยาลัย
จอคอมพิวเตอร์
6. โครงการป้ายไวนิล (X-Frame) จากท่อพีวีซี
วิทยาลัย
7. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่อง”เรียนรู้
วิทยาลัย
อาเซียน”
8. โครงการที่ให้อาหารแมวจากเคสคอมพิวเตอร์
วิทยาลัย

102
102
102
จานวนผู้เข้าร่วม
102
102
102
102
102
102
102
102
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จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวน
กิจกรรมด้าน
การรักชาติฯ

จานวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

102

6

102

จานวนกิจกรรม
จานวน
จานวนผู้เรียน
ด้านการ
จานวนกิจกรรม ผู้เรียนที่เจ้า จานวนกิจกรรม
ที่เข้าร่วม
ส่งเสริมการ
ด้านการอนุรักษ์ ร่วมกิจกรรมไม่ ด้านการกีฬา
กิจกรรมไม่
ดารงตนตาม
สิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 1 และนันทนาการ น้อยกว่า1
ปรัชญาของ
กิจกรรม
กิจกรรม
เศรษฐกิจ
พอเพียง
5
105
5
102
5

จานวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่า1
กิจกรรม
102

จานวนกิจกรรม
การบริการ
จานวนผู้เรียนที่
วิชาการวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
หรือทา
ไม่น้อยกว่า 1
ประโยชน์ต่อ
กิจกรรม
ชุมชนสังคม
8

102

สาขางาน ……………บัญชี…………………………
จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
144

จานวน
กิจกรรมด้าน
การรักชาติฯ

จานวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

6

144

จานวนกิจกรรม
จานวน
จานวนผู้เรียน
ด้านการ
จานวนกิจกรรม ผู้เรียนที่เจ้า จานวนกิจกรรม
ที่เข้าร่วม
ส่งเสริมการ
ด้านการอนุรักษ์ ร่วมกิจกรรมไม่ ด้านการกีฬา
กิจกรรมไม่
ดารงตนตาม
สิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 1 และนันทนาการ น้อยกว่า1
ปรัชญาของ
กิจกรรม
กิจกรรม
เศรษฐกิจ
พอเพียง
5
144
5
144
5

จานวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่า1
กิจกรรม
144

จานวนกิจกรรม
การบริการ
จานวนผู้เรียนที่
วิชาการวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
หรือทา
ไม่น้อยกว่า 1
ประโยชน์ต่อ
กิจกรรม
ชุมชนสังคม
8

144
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จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
115

จานวน
กิจกรรมด้าน
การรักชาติฯ

จานวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

6

115

จานวนกิจกรรม
จานวน
จานวนผู้เรียน
ด้านการ
จานวนกิจกรรม ผู้เรียนที่เจ้า จานวนกิจกรรม
ที่เข้าร่วม
ส่งเสริมการ
ด้านการอนุรักษ์ ร่วมกิจกรรมไม่ ด้านการกีฬา
กิจกรรมไม่
ดารงตนตาม
สิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 1 และนันทนาการ น้อยกว่า1
ปรัชญาของ
กิจกรรม
กิจกรรม
เศรษฐกิจ
พอเพียง
5
115
5
115
5

จานวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่า1
กิจกรรม
115

จานวนกิจกรรม
การบริการ
จานวนผู้เรียนที่
วิชาการวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
หรือทา
ไม่น้อยกว่า 1
ประโยชน์ต่อ
กิจกรรม
ชุมชนสังคม
8

115

สาขางาน ………………การตลาด………………………
จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
130

จานวน
กิจกรรมด้าน
การรักชาติฯ

จานวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

6

130

จานวนกิจกรรม
จานวน
จานวนผู้เรียนที่
ด้านการ
จานวนกิจกรรม
จานวนกิจกรรม ผู้เรียนที่เจ้า
เข้าร่วม
ส่งเสริมการ
ด้านการกีฬา
ด้านการอนุรักษ์ ร่วมกิจกรรมไม่
กิจกรรมไม่น้อย ดารงตนตาม
และ
สิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 1
กว่า1
ปรัชญาของ
นันทนาการ
กิจกรรม
กิจกรรม
เศรษฐกิจ
พอเพียง
5
130
5
130
5

จานวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่า1
กิจกรรม
130

จานวนกิจกรรม
การบริการ
จานวนผู้เรียนที่
วิชาการวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
หรือทา
ไม่น้อยกว่า 1
ประโยชน์ต่อ
กิจกรรม
ชุมชนสังคม
8

130

140

สาขางาน

บัญชี
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
การตลาด
การท่องเที่ยว
รวม

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวน
จานวน
ผู้เรียนที่เข้า
กิจกรรมด้าน ร่วมกิจกรรม
การรักชาติฯ ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

จานวน
กิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

จานวน
จานวน
จานวนกิจกรรม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ผู้เรียนที่เจ้า
ผู้เรียนที่เข้า ด้านการส่งเสริม ผู้เรียนที่เข้า กิจกรรมการ
กิจกรรม
ผู้เรียนที่เข้า
ร่วม
ร่วมกิจกรรม การดารงตนตาม
ร่วม
บริการวิชาการ
ด้านการ
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมไม่
ไม่น้อยกว่า
ปรัชญาของ
กิจกรรมไม่ วิชาชีพหรือทา
กีฬาและ
ไม่น้อยกว่า 1
น้อยกว่า 1
1
เศรษฐกิจ
น้อยกว่า 1 ประโยชน์ต่อ
นันทนาการ
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
พอเพียง
กิจกรรม
ชุมชนสังคม
144
5
144
5
144
8
144

144

6

144

5

102

6

102

5

105

5

102

5

102

8

102

130
115
491

6
6
6

130
115
491

5
5
5

130
115
491

5
5
5

130
115
491

5
5
5

130
115
491

8
8
8

130
115
491
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๒
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๓
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๔
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
๕
๕
4
๕
19
๔.75

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจั ดให้ มีร ะบบการประกันคุ ณภาพภายในและดาเนิน การเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒ นามาตรฐานการศึกษาประกอบด้ว ยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพภายในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓.สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุรภาพภายใน
๕.สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการ
ดาเนินงาน
มี

มี
มี
มี
มี

โครงการ / กิจกรรม / งาน
๑. โครงการพัฒนามาตฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
๒. โครงการจัดทาระบบคุณภาพทางการศึกษา
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพภายในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

ค่าคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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จุดเด่น
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ เรี ย นชุมชน สถานประกอบการและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุรภาพภายใน สถานศึกษาได้
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพภายในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
๑.สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๒.สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๓.สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การเตรียมข้อมูล
๑.มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.แผนพัฒนาสถานศึกษา
๒.แผนปฏิบัติการประจาปี
๑.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบภายใน
๒.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินภายใน
๔.สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
๑.รายงานประเมินคุณภาพประเมิน
ประเมินคุรภาพภายใน
ภายในประจาปี
๕.สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ๑.หลักฐานการพัฒนาคุณภาพ
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีต่อการพัฒนา
คาอธิบาย
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1-4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบัน
สูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่ านมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดี
มาก” โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลย้อนหลัง
เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา /
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา ปีการศึกษา ไม่พัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่
๕ คะแนน
มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จ
๕ คะแนน
การศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การดาเนินการบริหารจัดการศึกษา
ดีมาก
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
ดีมาก
ของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
ด้านการจัดการด้านบุคลากร
ดีมาก
ตัวบ่งชี้
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ข้อมูลย้อนหลัง
เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา /
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา ปีการศึกษา ไม่พัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพภายใน
๓ คะแนน
การบริหารจัดการด้านการเงิน
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ดีมาก
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพภายใน
๔ คะแนน
การประสานความร่วมมือเพื่อการ
ดี
บริหารการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพภายใน
๔ คะแนน
การจัดการการศึกษา
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพภายใน
๕ คะแนน
การดาเนินการประกันคุณภาพ
ดีมาก
ภายใน
ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้า
เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพ
ภายในการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม

ปีที่ผ่านมา
ปีปัจจุบัน
ระดับ
ระดับ
คะแนน
คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ
๕
ดีมาก
๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพ
ภายในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

๕

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพ
ภายในด้านการจัดการด้าน
บุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพ
ภายในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพ
ภายในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

๕

ดีมาก

๓

พอใช้

๕

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพ
ภายในการประสานความร่วมมือ
เพื่อการบริหารการจัดการศึกษา

๕

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพ
ภายในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

๕

ดีมาก

พัฒนา /
ไม่พัฒนา
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพ
ภายในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพ
ภายในการจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพ
ภายในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพ
ภายในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน

ปีที่ผ่านมา
ปีปัจจุบัน
ระดับ
ระดับ
คะแนน
คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ
๕
ดีมาก

จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
๑3 ตัวบ่งชี้

4

ดี

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

พัฒนา /
ไม่พัฒนา

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการ
พัฒนา
-

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
-

ระดับคุณภาพ
-

ผลการประเมิน

ร้อยละ
-
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5. สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.6
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.2

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

๕
๕
๕
3
๕
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๕
๕
4
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
5.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน 12 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น
๑. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑-๕.oo ตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
6. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ที่ติด 0 , ร , มส. มาแก้ไขผลการเรียน
ในแต่ละภาคเรียน
7. ตัว บ่ งชี้ที่ 2.1 สถานศึกษามีการให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานศึ ก ษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม มีการกาหนด “คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยมีส่วนร่วมของทุกคน จัดให้กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและกาหนด
เป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง มีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนดและมีการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีการร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่กาหนด
9. ตัวบ่งชี้ 2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเล็งเห็นความสาคัญส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่
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จบการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอนและได้เข้ารับฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงกับรายวิชาที่สอนและบุคลากร
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ตั ว บ่ ง ชี้ 2.4 สถานศึ ก ษามี แ ผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเป็ น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
11. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
12. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ
13. ตัวบ่งชี้ 2.5 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และให้
ความสาคัญในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา VMIS
14. ตัวบ่งชี้ 2.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีแผนงาน โครงการ ในการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา และมีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้ แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
15. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดู แลให้ครูทุก
คนจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน มีการนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป รวมทั้งให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย (๑) การระบุ
ปัญหา (๒) การระบุวัตถุประสงค์ (๓) วิธีการดาเนินการ (๔) การเก็บข้อมูล (๕) การวิเคราะห์ รายงาน
สรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
16. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้ศึกษา มีการสารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
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17. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
18. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการสอนโดยมี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนาไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
19. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.3 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนในวิชาภาษาจีนทั้ง 3 ระดับ โดยไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีครูที่ สอนโดยเจ้าของ
ภาษาจากประเทศจีน ไต้หวัน และอีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่ อสาร
สนทนา ได้ดี
20. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดให้ มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาได้ จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ร ภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2๐ ของงบดาเนินการ
2. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
3. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.1 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส ายควรพั ฒ นาในด้ า นรู ป แบบของการจั ด ท า
แผนการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนของครูให้มีความหลากหลาย มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ รวมทั้งให้ครู ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการทาวิจัยในชั้นเรียนที่มากขึ้น เพื่อจะได้นาปัญหาไปแก้ไขและพัฒนาจุดบกพร่อง
ต่อไปในอนาคต
4. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
เพียงพอต่อจานวนของผู้เรียนในแต่ละสาขา
5. ในส่ ว นของการเรี ย นในภาคทวิ ภ าคี สถานศึ ก ษายั ง ไม่ มี ส ถานประกอบการที่ ร องรับ
นักเรียนที่จะเขาเรียนในภาคทวิภาคี อีกทั้งยังไม่มีสาขางานที่เปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการที่
ใกล้เคียง
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5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. ตั ว บ่ ง ชี้ 2.4 สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การวางแผนในการจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนน้อย
กว่าร้อยละ 2๐ ของงบดาเนินการ เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ตามแผนปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2555 ที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 ทั้งนี้
ในปีการศึกษา 2560ทางวิทยาลัยได้จัดดาเนินการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยกาหนดงบประมาณ
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการแล้ว
2. ตัวบ่งชี้ 2.4 สถานศึกษาได้ดาเนินการวางแผนด้านงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการในปีการศึกษา 2560
3. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้จะได้ไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกท่านอย่างสม่าเสมอ มีการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
4. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ควรมีการอบรมพัฒนาครูเรื่องการสร้างหรือการใช้สื่อการเรียนการสอนทุก
ปี การศึกษา เพื่อให้ ครู ได้ใช้สื่ อที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ ผู้ เรียนได้รับความรู้ที่
ทันสมัย
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ภาคผนวก
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติที่ให้ความเห็นชอบ หรือข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถานศึกษา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
เรื่อง ขอความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมเจริญ ปรีดีพจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
*********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวศุภณิดา
๒. นายวีระ
๓. นายพฤทธิ์
๔. นายสุรพล
๕. นางสาวศรีสุดา
๖. นางสุนีย์
๗. นางราติน
๘. นางจันทร์จิรา

แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต
แซ่เหลี้ยว
คณะกรรมการ
ดารงศักดิ์
คณะกรรมการ
แสงวรรณ์
คณะกรรมการ
อินทจักร
ผู้แทนครู
คิมหันต์วัฒนาพร ผู้แทนผู้ปกครอง
สุขเกษม
ผู้แทนผู้ปกครอง
ทาลัดชัย
ผู้อานวยการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. โครงสร้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ประจาปีการศึกษา 2559

ผู้รับ
ใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบุคลากร

ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

งานธุรการ

การพัฒนาหลักสูตร

งานบริหารกิจการ
นักเรียน

งานแผนและนโยบาย

งานแผนงบประมาณ

การพัฒนาการเรียนรู้

งานรับนักเรียน

งานพัฒนา
ระบบการวิจัย

งานการเงินและบัญชี

สื่อ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

งานแนะแนวการศึกษา

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ

การนิเทศการศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร

งานประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

การวัด/ประเมินผล

งานสัมพันธ์ชุมชน

งานอาคารสถานที่/
สิ่งแวดล้อม

ประกันคุณภาพ

งานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

งานงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
-รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
เนื่ องจากในปี การศึกษา ๒๕59 นี้ ทางฝ่ ายบริหารของวิทยาลัยได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ได้จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น โดยนายุทธศาสตร์การดาเนินงานมาเป็นแนวทางในการ
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ปฏิ บั ติ ง านของวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ จึ ง ขอความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยในการที่จะนาแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยให้
มีความเจริญต่อไป
มติที่ประชุม -เห็นชอบระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ลงชื่อ...................................ผูบ้ ันทึกการประชุม ลงชื่อ.................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย)
(นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์)
ผู้อานวยการ/เลขานุการ
ผู้รับใบอนุญาต/ประธาน
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
ตัววัดของโครงการ/
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์
กิจกรรม
-พัฒนานักเรียน
๑.สถานศึ ก ษา โครงการปลู ก ฝั ง จริ ยธรรม นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
ด้านผู้เรียน
คุณธรรม
คุณธรรม
๑.มีวินัย มีความรับผิดชอบ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ลู ก ฝั ง ๑. นั ก เรี ย นทุ ก คนปฏิ บั ติ
-พัฒนาบุคลากร
-ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรม คุณธรรมจริยธรรมและ ศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับ
-อบรมครอบครัวของเรา
เบื้ อ งต้ น ของศาสนาที่ ต น ค่านิยมอันพึงประสงค์ ถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
-พัฒนาระบบบริหาร
-กิจกรรมหน้าเสาธง
เคารพนับถือ
ของการเป็ น นั ก เรี ย น มีค่านิยมที่อึงประสงค์
วิทยาลัย
-กิจกรรมวันแม่
๒.มีความซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่ ๒. นั ก เรี ย น ปฏิ บั ติ ต ามกฎ
-กิจกรรมวันพ่อ
๓.มีความกตัญญูกตเวที
สาย
ของวิทยาลัย
-พัฒนาความสัมพันธ์
๔ . มี เ ม ต ต า ก รุ ณ า
๓ . นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เ อื้ อ เ ฟื้ อ เ ผื่ อ แ ผ่ แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
เสียสละเพื่อส่วนรวม
ตามหลักสูตร
๕ . ป ร ะ ห ยั ด รู้ จั ก ใ ช้
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้า
ทรั พ ย์ สิ น ของตนเองและ
ร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
การส่ งเสริม/สร้า งจิ ตส านึ ก
๖.ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย
ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
เห็ น คุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาไทย
สิ่งแวดล้อม
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๒ . ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ระเบียบวินัย

นิ ย มไทยและด ารงไว้ ซึ่ ง
ความเป็นไทย
-ส่งเสริมประชาธิปไตยและ นักเรียนร้อยละ ๙๕ปฏิบัติ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
การมีส่วนร่วม
ตนตามกฎระเบี ย นของ ระเบี ย บวิ นั ย ในการ
-งานประกวดห้ อ งเรี ย น วิทยาลัย
ปฎิบัติตนตามระเบียบ
สะอาด
วิ นั ย ของวิ ท ยาลั ย และ
-โครงการค่ า ยสมาชิ ก ใหม่
ตนเอง
ของครอบครั ว อาชี ว ศึ ก ษา
แม่สาย
-งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้านความปลอดภัย
-กิจกรรมอบรมนักเรียน
-กิ จ กรรมนั ก เรี ย นเรี ย นดี
ประพฤติดี บริการดี
-สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนร้อยละ ๙๕
นักเรียนร้อยละ ๙๕
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ห่างไกลสิ่งเสพติดและ
ติด
อบายมุข

๓.ป้ อ งปรามสิ่ ง
เ ส พ ติ ด แ ล ะ
อ บ า ย มุ ข ใ น
โรงเรียน
๔.พัฒนา
-โครงการแข่งขันทักษะ
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนมีความ
นักเรียนให้เป็น ภาษาอังกฤษ
๑.สามารถสื่อความคิดผ่าน เป็นเลิศทางภาษา
เลิศทางภาษา
-กิจกรรมจัดมุมอ่านหนังสือ การพูด เขียน หรือ
-กิจกรรมวันภาษาไทย

๕ . นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
๖. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมของ
นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ ๑
และปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
และผลการเรี ย นเฉลี่ ย ของ
นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๒.๓๐
๗. นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ด น ต รี /
น า ฏ ศิ ล ป์ / กี ฬ า / ศิ ล ป ะ /
ประเพณี/วัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น
๘. นักเรียนมีผลการแข่ ง ขัน
ภ ายนอก ในระดั บ เขต/
จั ง ห วั ด / ภ า ค / แ ล ะ
ระดับประเทศตามเกณฑ์
๙. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๙๕ มี
สุ ข ภาพแข็ ง แรงตามเกณฑ์
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-กิจกรรมการเป็นผู้นา
นาเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้
-กิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์ อย่างเหมาะสม
ไทย/จีน/อังกฤษ
๒.สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ได้อย่างเหมาะสม
๕.พัฒนา
-งานวันวิชาการ
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนให้มี
-งานเสริมสร้างบรรยากาศ เป็นไปตามเกณฑ์
ความรู้
ทางวิชาการ
๒.ผลการแข่งขันภายใน/
ความสามารถ
-งานสร้ า งบรรยากาศใน ภายนอกระดับจังหวัด/
ทางวิชาการและ ห้องเรียน
ระดับชาติ
ทักษะวิชาชีพ
-งานสอนเสริมพิเศษ
-งานสอบซ่ อ มและซ่ อ ม
เสริม
-งานประกาศเกี ย รติ คุ ณ
นักเรียนเรียนดี
-โครงการทัศนศึกษา
- โ ค ร ง ก า ร สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์
-โครงการปรั บ ความรู้ ด้าน
คอมพิวเตอร์

มาตรฐานและปลอดสิ่ ง เสพ
ติดให้โทษ
๑๐. นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
ด้านครู
๑. ครูผู้ ส อนทุกคนมีความรู้
นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะ มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
ความสามารถทาง
วิชาการและแสวงหา ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
ความรู้ด้วยตนเอง
วิเคราะห์ รู้ทันโลกและ ด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา
เหตุการณ์ จนเกิด
ทักษะในวิชาชีพของตน ๑. มี ร ะบบบริ ห ารและจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
๒. ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
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๖.ประสิทธิภาพ
ทางมาตรฐาน
วิชาชีพ

๗.เสริมสร้าง
สุขภาพที่
แข็งแรง

-กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด
-งานทบทวนมาตรฐาน
รายวิชา
-งานฝึกปฏิบัติจริงในวิชาชีพ
ของผู้เรียน
-โครงการฝึกซ้อมและ
ทดสอบ
-ส่งเสริมการออกกาลังกาย
ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
โรคติดต่อ
-ทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียนเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน
-ควบคุมดูแลการจาหน่าย
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ
-ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และภาชนะ
-ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
โรงอาหารและคุณภาพ
ร้านค้า

นักเรียนที่เข้าร่วมทาการ
สอบและมีผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะ
วิชาชีพ

นักเรียนร้อยละ ๙๕
นักเรียนและบุคลากรมี
๑.มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพที่แข็งแรง
สุขภาพออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
๒.มีน้าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพกายตามเกณฑ์
๓.ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ
๔.หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยง
จากความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ
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-ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพประจาปีของ
บุคลากรและนักเรียน
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
๘.พัฒนาครูให้มี -งานพัฒนาบุคลากร
ความรู้
-งานนิเทศภายใน/ภายนอก
ความสามารถ มี -งานทัศนศึกษาบุคลากร
ทักษะ และได้รับ -งานขวัญและกาลังใจ
รางวัลเชิดชู
บุคลากร
เกียรติ
-กิจกรรมสัมมนาครูก่อน
เปิดภาคเรียน
-กิจกรรมครูดีเด่นกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
-กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
และรางวัลแก่ครูและ
บุคลากร
-กิจกรรมขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ครูผู้สอนทุกคน
๑.จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา
ปรือเทียบเท่า
๒.สอนตรงตามวิชาเอก
๓.ครูมีจานวนเพียงพอ
๔.มีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายกรจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา
๕.มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๖.มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๗.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการ

ครูได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้ ความสามารถ
มีทักษะ ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ
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พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน
๘.มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับแผนการสอน
๙.มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนและนาผล
ไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๐.มีจริยธรรมและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๑๒.มีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
๑๓.มีการแสวงหาความรู้
เทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
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๙.ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ทัศนคติที่ดีของ
ครู
๑๐.พัฒนา
แผนภูมิการจัด
องค์กรและการ
บริหารจัดการ

-ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
-กิจกรรมมุฑิตาจิต
-กิจกรรมรางวัลครูที่มี
ผลงาน

จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ครูมีจริยปฏิบัติ มี
คุณธรรมและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ

-กิจกรมประเมินบุคลากร
-กิจกรรมตรวจประเมิน
มาตรฐาน สมศ.

ผลตรวจประเมินของ
บุคลากรและผลการตรวจ
ประเมินจาก สมศ.

วิทยาลัยได้รับการ
พัฒนา และมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

๑๑.พัฒนาระบบ -งานบริหารศูนย์
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
-งานซ่อมบารุงอุปกรณ์
สารสนเทศ
-โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมลงโปรแกรมและ
พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
-โครงการปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้

ความพร้อมของอุปกรณ์ วิทยาลัยมีระบบ
ทางคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศที่ดี
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา

164

-กิจกรรมพัฒนาและติดตาม
ระบบฐานข้อมูล
๑๒.ปรับภูมิทัศน์ -งานบริหารอาคารสถานที่
และบรรยากาศ -งานส่งเสริมบรรยากาศใน
เอื้อต่อการ
ห้องเรียน
เรียนรู้
-โครงการจัดทาแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๓.พัฒนาสื่อ
-งานจัดซื้อและผลิตสื่อการ
อุปกรณ์
เรียนการสอน
เทคโนโลยีและ -โครงการจัดซื้อเครื่อง
สิ่งอานวยความ คอมพิวเตอร์
สะดวก
-กิจกรรมประกวดสื่อการ
เรียนการสอน
-กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์/เครื่อง
เสียง
-กิจกรรมจัดทาห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ครบรูปแบบ
๑๔.ส่งเสริมการ -จัดทาวารสาร จุลสาร
มีส่วนร่วมกับ
-กิจกรรมร่วมงานทั้งภายใน
ผู้ปกครอง ศิษย์ และภายนอก
เก่า ชุมชนและ

การจัดสภาพแวดล้อมและ วิทยาลัยมีภูมิทัศน์และ
การบริการที่ส่งเสริมให้
บรรยากาศเอื้อต่อการ
ผู้เรียนพัฒนาตาม
เรียนรู้
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ความพร้อมของสื่อและ
มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมใช้ ทีท่ ันสมัยและสิ่งอานวย
งานและอานวยความ
ความสะดวก
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอน

๑.กิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมและประสาน
ความสัมพันธ์กับ

เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

165

องค์กรต่างๆ ให้
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
การศึกษา

-งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
-โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่สถานศึกษา และ
ชุมชน
-กิจกรรมทางศาสนา
-กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ภายใน

ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า/ชุมชน
และองค์กรอื่น
๒.เป็นแหล่งวิทยาการใน
การแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน
๓.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้ปกครอง/ศิษย์
เก่า/ชุมชนและองค์กรอื่น

ตัวอย่างความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
คาชี้แจง เนื่องจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รั บจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา......................................................................................
สถานที่ตั้ง..............................................................................................................................................
ลักษณะของสถานประกอบการ  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว
 อื่น ๆ ..........................
ผู้ให้ข้อมูล................................................ตาแหน่ง................................เบอร์โทรศัพท์..........................
ชื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน นาย/น.ส.......................................สกุล......................................

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๕) (๔) (๓)
(๒)
(๑)
๑.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณ
๑.๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบของหน่วยงาน
๑.๓ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
ให้เกียรติผู้อื่น
๑.๔ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
๑.๕ มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
๑.๖ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
๒. ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถภาพทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ง าน การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางาน
เป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการ
คานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ

รายการ

ความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๕) (๔) (๓)
(๒)
(๑)

๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุง
หลักสูตรและคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
๑. ปัญหาในการปฏิบัติงาน.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. ความรู้ความสามารถทักษะที่ต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
ค าชี้ แ จงเนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารท่ า นซึ่ ง เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส าย
ทางวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับบริการ ชื่อ.....................................................สกุล..............................................................
ชื่อผู้ให้บริการ ชื่อ................................................. สกุล..............................................................
ชื่อสถานที่รับบริการ.............................................. ที่อยู่..............................................................
ตอนที่ ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก
ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณ
๑.๒ ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน
๑.๓ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมา
คารวะ ให้เกียรติผู้รับบริการ
๑.๔ ทางานเสร็จตรงต่อเวลา

รายการ

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ความพึงพอใจ
พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(๓)
(๒)
(๑)

๑.๕ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการและ
บุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางาน
เป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการ
คานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน

ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร
และคุณภาพผู้สาเร็จ การศึกษาของวิทยาลัย
๑. ปัญหาในการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ต้องการให้หน่ว ยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
เข้าทางาน/ศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
คาชี้แจงเนื่องจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ วิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา.......................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................
ลักษณะของสถานประกอบการ  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว
 อื่น ๆ ........................
ผู้ให้ข้อมูล.......................................ตาแหน่ง...........................เบอร์โทรศัพท์.........................................
ชื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน นาย/น.ส...............................สกุล................................................

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุง
(๕)
(๔)
(๓)
ปรับปรุง
เร่งด่วน
(๒)
(๑)
๑.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณ
๑.๒ ความมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบของหน่วยงาน
๑.๓ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมา
คารวะ ให้เกียรติผู้อื่น
๑.๔ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
๑.๕ มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
๑.๖ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๒. ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถภาพทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ง าน การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางาน
เป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการ
คานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน

ความพึงพอใจ
รายการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุง
(๕)
(๔)
(๓)
ปรับปรุง
เร่งด่วน
(๒)
(๑)
๓.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุง
หลักสูตรและคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
๑. ปัญหาในการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒. ความรู้ความสามารถทักษะที่ต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
ค าชี้ แ จง เนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารท่ า นซึ่ ง เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแม่ ส าย
ทางวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับบริการ ชื่อ........................................................สกุล......................................................................
ชื่อผู้ให้บริการ ชื่อ................................................................สกุล...........................................................
ชื่อสถานที่รับบริการ......................................................ที่อยู่..................................................................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
รายการ

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ความพึงพอใจ
พอใช้ ต้องปรับปรุง
(๓)
(๒)

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
(๑)
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทาง
ปัญญา
๑.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณ
๑.๒ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน
๑.๓ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
ให้เกียรติผู้รับบริการ
๑.๔ ทางานเสร็จตรงต่อเวลา

รายการ

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ความพึงพอใจ
พอใช้ ต้องปรับปรุง
(๓)
(๒)

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
(๑)

๑.๕ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๒. ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถภาพทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ง าน การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
๒.๑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการและ
บุคคลทั่วไป
๒.๔ การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางาน
เป็นทีม
๒.๕ ความสามารถทางด้านสถิติและการ
คานวณ
๒.๖ ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
๓.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๓.๑ ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่
รับผิดชอบ
๓.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน

ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรและ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
๑. ปัญหาในการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ต้องการให้หน่ว ยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แบบประเมินระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
ชื่อผู้ประเมิน.....................................................................................................................................
ชื่อรายวิชาที่สอน..............................................................ระดับชั้นที่สอน........................................
************************************************************************************
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย /ตามหัวข้อประเด็นที่ให้พิจารณา ข้อละ ๑ เครื่องหมาย
๕
๔
๓
๒
๑
ที่
ประเด็นพิจารณา
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน
๑ แผนจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒ แผนจัดการเรียนรู้มีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย
๓ แผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๔ แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕ แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๖ แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการการเรียนรู้ให้
สอดคล้องประชาคมอาเซียน
รวม
ข้อแสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล

บันทึกการนิเทศครูผู้สอน
ชื่อผู้รับการนิเทศ……...................................………….…………
ชื่อผูน้ ิเทศ…………………………….……….……………..................
วิชา / รหัสวิชา ………..........................……........................ ระดับชั้น..............................
การปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการนิเทศ
ปรับ
มี ไม่มี ดีมาก ดี พอใช้
ปรุง
๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้
๒. ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
๓. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
๕. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
๖. มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละ
บทเรียนกับหลักสูตรและประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียน
๗. การกากับติดตามนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่
เข้าใจในบทเรียนของรายวิชาที่สอน
ดาเนินการช่วยเหลือ/ แก้ไข
๘. การบันทึกหลังสอนและการนาผลการ
บันทึกหลังสอนมาแก้ไข / พัฒนา
๙. มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
๑๐. การบูรณาการโดยใช้หลักเเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมาย
เหตุ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………..................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้นิเทศ ลงชื่อ ............................................. ผู้รับการนิเทศ
(..................................................)
(..............................................)
……../………./………
……../………./……….

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
ชื่อผู้ประเมิน....................................... ชื่อรายวิชาที่สอน...........................ระดับชั้นทีส่ อน....................
***********************************************************************
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย /ตามหัวข้อประเด็นที่ให้พิจารณา ข้อละ ๑ เครื่องหมาย
๕
๔
๓
๒
๑
ที่
ประเด็นพิจารณา
ปรับปรุง
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
เร่งด่วน
๑ มีหลักเกณฑ์และวิธีวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนมีการจัดการเรียนการสอน
๒ มีการดาเนินการัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
๓ ครูทุกคนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล
๔ มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
๕ นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๖ นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประชาคมอาเซียน
รวม
ข้อแสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕๕9
***********************************************************
คาชี้แจง
๑. แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานศึกษา ตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
ระเบียบตราสารจัดตั้งสถานศึกษา
๒. แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับของ
การปฏิบัติให้เลือก ๕ ระดับ คือ
๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
สาขาวิชา
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสารวจทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน

ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล
๑. หลักนิติธรรม
๑.๑ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
๑.๒ มีการใช้อานาจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๑.๓ มีการกาหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดาเนินงานของ
หน่วยงานสามารถกระทาได้
๑.๔ มีการแจ้งขั้นตอนการทางานให้ผู้อื่นได้รับทราบ
๑.๕ มีการออกคาสั่งที่ยึดหลักความเสมอภาค
๑.๖ มีการออกกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
อานาจตามกฎหมาย
๒. หลักคุณธรรม
๒.๑ ยึดหลักความเป็นธรรมความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๒ ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีผลประโยชน์ด้าน
การเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
๒.๓ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ
๒.๔ มีคุณธรรมในการบริหารจัดการเช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการมอบหมายงานฯลฯ
๒.๕ ทางานด้วยความเสียสละและอุทิศตนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
๓. หลักความโปร่งใส
๓.๑ มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มแข็ง
๓.๒ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่โปร่งใส
๓.๓ มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆที่เข้ามาปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูง
๓.๔ มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆที่เข้ามาปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูง
๓.๕ มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพสูง
๓.๖ มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ซื่อสัตย์
๓.๗ มีระบบการตรวจสอบการทางานในหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง

๕

ระดับการปฏิบัติงาน
๔
๓
๒
๑

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

๕

ระดับการปฏิบัติงาน
๔
๓
๒
๑

ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล
๖.๕ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความชานาญในงาน
ที่รับผิดชอบ
๖.๖ มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้
๖.๗ มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเพื่อ
ลดต้นทุน

๕

ระดับการปฏิบัติงาน
๔
๓
๒
๑

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕59
***********************************************************
คาชี้แจง
๑.แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๒.แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับของ
การปฏิบัติให้เลือก ๕ ระดับ คือ
๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
สาขาวิชา
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
( ) ........................................
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสารวจทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน

ประเด็นการประเมิน
๑. การออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสถานศึกษา
๒. การให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. การให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาด้านบุคลากรแผนงานงบประมาณวิชาการ
กิจกรรมนักเรียนอาคารสถานที่และความสัมพันธ์กับชุมชน
๔. การกากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๕. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อานวยการ
๖. การให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่
สถานศึกษามีอยู่ขณะนั้น
๗. การให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของสถานศึกษา
๘. การให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีงบการเงิน
ประจาปีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
๙. การพิจารณาคาร้องทุกข์ของครูผู้ปกครองและนักเรียน
๑๐. การดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร(ระบุเพิ่มเติม)

๕

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒

๑

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕9
***********************************************************
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริการสถานศึกษาต่อการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
ชื่อ- สกุล .........................................................ตาแหน่ง............................................................
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การงานในสถานศึ ก ษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดย
มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบตราสารจัดตั้ง
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๒. แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับของ
การปฏิบัติให้เลือก ๕ ระดับ คือ
๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับของการปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
ข้อที่
อานาจหน้าที่
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(๔)
(๒)
(๕)
(๓)
(๑)
๑ วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นาของผู้บริหาร
๑.๑ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
๑.๒ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่
๑.๓ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้วยความ
ศรัทธาอย่างจริงใจ

ข้อที่

๒

อานาจหน้าที่
๑.๔ นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุน
ปัจจัยต่างๆอย่างเต็มที่
๑.๕ มีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็น
ระบบ
๑.๖ ทาให้ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ
ผู้บริหาร
๑.๗ ทุ่มเทสนใจอย่างเต็มที่ในการเผชิญ/
จัดการกับความผิดพลาดข้อร้องเรียน และ
ความล้มเหลว
๑.๘ ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีทางที่ทาให้
ท่านเลื่อมใส
๑.๙ แสดงความมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
จะบรรลุผล
ความสามารถด้านวิชาการและบริหาร
สถานศึกษา
๒.๑ มีการกระจายอานาจในการบริหาร
๒.๒ มีการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การกาหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายทิศ
ทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
๒.๓ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
๒.๔ มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาพึ่งตนเอง
ที่ เ น้ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห าร
ตั ว เองมี อ านาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
สถานการณ์ของสถานศึกษา

มาก
ที่สุด
(๕)

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

น้อย
ที่สุด
(๑)

ข้อที่

๓

อานาจหน้าที่
๒.๕ มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้ง
การแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่
๒.๖ มีความสามารถในการปรับใช้การ
บริหาร ตามสถานการณ์ที่นาไปสู่ผลลัพธ์
ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
๒.๗ มีการส่งเสริมพัฒนาตนเองทั้งการ
พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
บุคลากรและพัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนา
ไปสู่องค์กรการเรียนรู้
๒.๘ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดย
สถานศึกษากาหนดนโยบายและควบคุม
มาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านบริหารจัดการของสถานศึกษา
๓.๑ ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒ ส่ ง เสริ ม และและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ตามนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
๓.๓ ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษากาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับของการปฏิบัติ
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
กลาง
ที่สดุ
(๔)
(๒)
(๓)
(๑)

ข้อที่

อานาจหน้าที่

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับของการปฏิบัติ
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
กลาง
ที่สดุ
(๔)
(๒)
(๓)
(๑)

๓.๔ จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา
๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับงาน
วิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทาง
ราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย
ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา และ
หน้าที่อื่นตามที่ กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดหาการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา จะได้นาผลในการประเมินปรับปรุงการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนให้ครู บุคลากรและ
นักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องประเมินที่ต้องการ และตรงกับความเป็นจริง
สถานภาพ

( ) ครู

( ) บุคลากร

สาขาวิชา

( ) การบัญชี
( ) การขาย
( ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

( ) นักเรียน
( ) การท่องเที่ยว

ตรง

ระดับความพึงพอใจ
รายการ
ปาน
ต้อง
ดีมาก ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง
ความเหมาะสมในการจัดหาการใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑. จานวนวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี
๒. จานวนวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ มีความ
พอเพียง
๓. จานวนวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ มี
ความทันสมัย
๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้วัสดุ -อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
๕.มีวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์การปฏิบัติงาน
ตามจริ
ชา าในการใช้ วั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
๖. ครู ใงห้สาขาวิ
ค าแนะน
คอมพิวเตอร์ ประกอบการสอนชัดเจน
๗. วั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ และคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
๘. มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษา ดู แ ลวั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
คอมพิวเตอร์การสอนให้ใช้งานได้ดี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับการจัดหาการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อโครงการ................................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนชั้น ปวช..........
ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ปฏิบัติโครงการ .............................................................................................
ระหว่างวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่...... เดือน .................... พ.ศ. ...........
คาอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินผล
๑..แบบประเมินผล ๑ ฉบับ ใช้ประเมินผลนักเรียนทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติงาน ในการฝึกประสบการณ์
ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ
๒.เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน ความหมาย
๕
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีมาก
๔
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี
๓
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ พอใช้
๒
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง
๑
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน
คาชี้แจง
๑. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมินของแต่ละรายการที่ตรงกับความเห็น
ของท่าน
๒. ประเมินครบทุกรายการแล้ว โปรดสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีการปรึกษาหารือร่วมกับครูพี่เลี้ยงในการจัดทาแผนการสอนหรือ
การทากิจกรรมในแต่ละครั้ง
๒. มีการแก้ไขปรับปรุงแผนการสอน หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความ
เหมาะสม หรือตามคาแนะนาของครูพี่เลี้ยง
๓. เนื้อหา รูปแบบ ในการทากิจกรรมมีความถูกต้องเหมาะสม
๔. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับประกอบการจัดการเรียนรู้
๕. มีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการซักถามให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

รายการประเมิน
๖. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
๗. กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๘. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙. สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นได้ทั้ง
ผู้สอน ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้กากับดูแลและผู้รับฟัง
๑๐. มีการใช้ภาษากาย ภาษาพูดและสื่อประกอบการสอนได้อย่าง
เหมาะสม
๑๑. จัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมที่จัด
๑๒. ผู้เรียนกล้าซักถาม ตอบปัญหา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน
๑๓. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
๑๔. นักเรียนที่จัดทาโครงการนี้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๑๕. ปฏิบัติงานร่วมกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
๑๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน
๑๗. จัดหรือปรับปรุงชั้นเรียนหรือสถานที่ดาเนินกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
๑๘. มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
๑๙. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และกริยามารยาทเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๒๐. เอาใจใส่และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย หรือดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
๒๑. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
๒๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนรุ่นน้อง หรือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลการประเมิน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

สรุปผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน
ได้ผลการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

คูณ
คูณ
คูณ
คูณ
คูณ

จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
จานวน ............. รายการ เท่ากับ ....................... คะแนน
รวม เท่ากับ ........................... คะแนน
(นาคะแนนรวม คูณ ๑๐๐ แล้วหารด้วย ๑๑๐)
ได้เท่ากับ ............................ คะแนน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน
(...........................................................)
ตาแหน่ง ....................................................
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ..............

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
“ถวายเทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9”
คาชี้แจง
ผู้ประเมิน: ที่

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

ด้านการทางาน
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๒. สถานที่จัดกิจกรรม
๓. ระบบแสง สี เสียง
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ด้านผู้เรียน
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการ
เป็นผู้ให้ที่ดี
๖. นักเรียนได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา
เพื่อขัดกล่อมจิตใจให้สงบ มีสติ
๗. นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่นและของชาติ
๘. นักเรียนได้มีส่วนรวมกับชุมชน
๙. ภาครวมความสาเร็จของกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
“การรีไซเคิลขยะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9”
คาชี้แจง ๑. เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
๒. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความพึงพอใจของท่าน
ผู้ประเมิน: -  ครู
 นักเรียน
ระดับความพึงพอใจ
๕
๔
๓
๒
๑
ที่
รายการประเมิน
(มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย
ที่สุด)
กลาง)
ที่สดุ )
ด้านการทางาน
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๒. สถานที่จัดกิจกรรม
๓. ระบบแสง สี เสียง
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ด้านผู้เรียน
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี
๖. สามารถปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสานึกในการร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๗. เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๘. นักเรียนมีให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๙ นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบ
จากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
๑๐ นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
๑๑ ภาครวมความสาเร็จของกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินผลการจัด
“กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้ายยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
คาชี้แจง
๑. เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
๒. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความพึงพอใจของท่าน
ผู้ประเมิน: -  ครู
 นักเรียน
ระดับความพึงพอใจ
๕
๔
๓
๒
๑
ที่
รายการประเมิน
(มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย
ที่สุด)
กลาง)
ที่สุด)
๑. การวางแผนและการเตรียมจัดงาน
๒. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๓. กิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๕. สถานที่จัดกิจกรรม
๖. ระบบเสียง สี เสียง
๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๘. ความร่วมมือของนักเรียน
๙. ความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๙.๑ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
๙.๒ กิจกรรมระลึกพระคุณพ่อ
๑๐. ภาครวมความสาเร็จของกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

คณะผู้จัดทา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
คณะทางาน
นางจันทร์จิรา
นายสิริศักดิ์
นายประเสริฐ
นายสถิต
นางสาวพรรณี
นายสรศักดิ์
นางสาวณิรภา
นางสาวอนิศรา
นางสาวศรีสุดา
นางสาวศุภมาศ
นางสาวสุปราณี
นายสุริยนต์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกัณณภัทร
นายธีรพัฒน์
นางสาวนันท์นภัส
นายอานาจ
นางสาวปาริชาติ
นางสาวสุภาพร
นางเนตรนภา
นางสาววิไลรัตน์
นางสาวสุภัทรา
นายการัณยภาส

ทาลัดชัย
สุธรรมน้อย
ก้างออนตา
สมกาศ
พงค์ดา
รุ้งดี
วงค์คามูล
จันทะกูล
อินทจักร
ผลศุภรักษ์
กาติบ๊
ศรีชมภู
ทาคามา
ตานันใจ
กุสาปัน
ชิงชัย
ก้อใจ
แก้วศักดิ์
พันกาศ
ก๋าใจ
กันพนม
เอียดปราบ
ศรีบุญยทรรศน์

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

