
8/23/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 1/44

รายงานผลการประเมนิตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2561

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกอดุรธานี

อาชีวศึกษาจงัหวดัอดุรธานี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ส่วนที� 1

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที�จดัทาํรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญั ดงันี�

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นสถานศึกษาวชิาชีพที�เปิดสอนในระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง (ปวส.) ดา้นช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ซึ�งเป็นสาขาที�ตลาด

แรงงานมีความตอ้งการสูง จึงประกนัในเรื�องการมีงานทาํหลงัจากจบการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

- วทิยาลยัฯจึงมุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะความสามารถเจตคติและความคิดสร้างสรรค ์ที�

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา พฒันาหลกัสูตรใหส้ามารถ

จดัการเรียนการสอนทนัต่อโลกอาชีพในปัจจุบนั พฒันาสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาที�ส่งเสริมต่อการเรียนรู้

พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา พฒันาเครือข่ายความร่วมมือเพื�อส่งเสริมการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพ 

ส่งเสริมการวจิยัทางการศึกษา นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และพฒันาอาชีพของผูเ้รียนสู่ความยั�งยื�น  

2. การสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง

- การจดัการศึกษาของวทิยาลยัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครอง ชุมชน และสถานประกอบการอยา่งมาก 

จะเห็นไดจ้าก จาํนวนผูส้มคัรเขา้เรียน แรกเริ�มมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นทุกปี ประกอบกบัจาํนวนเครือข่ายความร่วม

มือของสถานศึกษากเ็พิ�มมากขึ�น เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน และมีความเชื�อมโยงกบัชุมชน องคก์ร หน่วย

งานต่างๆ เพื�อจดัการศึกษามากขึ�น 

- วทิยาลยัฯ จึงขยาย ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน องคก์รภายนอกเพื�อส่งเสริมการจดัการ

ศึกษาของสถานศึกษา ใหบ้ริการวชิาชีพกบัชุมชน สงัคม ผา่นกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น Fix it center อาชีวะ

อาสาพฒันา ค่ายอาสาพฒันา และสร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการดาํเนินการพฒันาการ

ศึกษา เช่นเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการวทิยาลยัฯ เป็นตน้  

3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�บรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั

- วทิยาลยัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี เพื�อพฒันาทกัษะของผูเ้รียนใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของตลาดงาน  จึงขยายและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ เพื�อพฒันาการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ให้

ครอบคลุมทุกสาขา นอกจากนี�ยงัพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน โดยยกระดบัการจดัการเรียนการ

สอน ผา่นโครงการ จดัการศึกษาโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project base Learning) และส่งเสริมการจดัทาํ

นวตักรรม สิ�งประดิษฐอ์ยา่งต่อเนื�อง 

4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที�เป็นแบบอยา่งที�ดี (Best Practice)
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- วทิยาลยัฯมุ่งมั�นพฒันาคุณภาพใหเ้ป็นที�ยอมรับ และเป็นแบบอยา่งที�ดี โดยมุ่งพฒันาใหเ้ป็นสถานศึกษา

รางวลัพระราชทาน สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาตามรอยพระยคุบาท เป็นตน้ 
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ส่วนที� 2

ข้อมูลพื�นฐานของสถานศึกษา

ขอ้มูลพื�นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระที�สาํคญั ดงันี�

2.1 ข้อมูลพื�นเกี�ยวกบัสถานศึกษา

  ที�อยู่

  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เลขที� 7 ม.� ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ ่อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 

โทร.���-������ , 042-207679 

 

 

  โทรศัพท์ โทร.���-������ , 042-207679  โทรสาร โทร.���-������ , 042-207679

  E-mail kutcudon@gmail.com  Website www.kutcudon.ac.th

  ประวตัสิถานศึกษา

                 ปี พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษา มีโครงการจดัหาที�ดินเพื�อใชใ้นการก่อสร้างสถานศึกษาขึ�น ใน

อนาคต ตามหนงัสือ ที� ศธ 0905/3921 ลงวนัที� 4 มิถุนายน 2527 เรื�อง โครงการจดัหาที�ดินเพื�อสร้างสาํนกังาน

หรือสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

               วนัที� 13 กรกฎาคม 2530 แขวงการทางจงัหวดัอุดรธานี ไดมี้หนงัสือคืนการใชที้�ดิน เลขที� อด 1827 

เพื�อมอบใหว้ทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   

     วนัที� 2 พฤศจิกายน 2530 ราชพสัดุ จงัหวดัอุดรธานี ไดแ้จง้ใหว้ทิยาลยัเทคนิคอุดรธานีทราบ เพื�อใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบโดยใหก้รมอาชีวศึกษาเป็นผูท้าํหนงัสือขออนุญาตใชที้�ดินแทนวทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 

     วนัที� 22 สิงหาคม 2530 จงัหวดัอุดรธานี ไดต้รวจรายการที�ดินเพื�อส่งขึ�นทะเบียนราชพสัดุ ผูว้า่ราชการจงัหวดั

อุดรธานี ไดเ้ห็นสมควรใหใ้ชที้�ดินเลขที� อด 1827 จาํนวน 150 ไร่ ส่วน 112 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ใหส้งวนไว้

และวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  ไดย้นืยนัการขอใชที้�ดินดงักล่าว เพื�อใชใ้นการจดัตั�งศนูยบ์ริการ

เครื�องกลการเกษตร 

     วนัที� 3 กนัยายน 2534 ไดมี้การประชุม ณ สาํนกังานราชพสัดุจงัหวดัอุดรธานี ไดมี้การขอเปลี�ยนการใชที้�ดิน

เลขที� อด 1872 จากส่วน 150 ไร่ เป็นส่วน 112 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยแจง้ใหว้ทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 

รายงานใหก้รมอาชีวศึกษาทราบและไดท้าํเรื�องขอใชที้�ดินจาํนวนดงักล่าว ต่อกรมธนารักษ์ 

     พ.ศ. 2537 วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี ไดป้รับแผนการจดัตั�งศนูยบ์ริการเครื�องกลการเกษตร เพื�อสนองการจดัตั�ง

วทิยาลยัเทคนิคชานเมืองของกรมอาชีวศึกษา และเพื�อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจา้อยูห่วัที�ศิริราชสมบติั ครบ 50 
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ปี ในปี 2539 กรมอาชีวศึกษา จึงไดป้รับโครงการเป็นการจดัตั�งวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในปีการ

ศึกษา 2537 

     วนัที� 27 มิถุนายน 2537 กรมธนารักษ ์ไดมี้หนงัสือแจง้อนุญาตใหใ้ชที้�ดินราชพสัดุไดต้ามหนงัสือ ที� กค 

0407/4554 ตามหนงัสืออนุญาตใหใ้ชที้�ราชพสัดุ สารบญัลาํดบัที� 044-003-37 จาํนวน 1 ฉบบั จาํนวน  เนื�อที� 65 

ไร่ 

     วนัที� 29 กรกฎาคม 2537 กรมอาชีวศึกษาไดม้อบอาํนาจให ้นายสุรัตน ์จั�นแยม้ ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั

เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นผูแ้ทนกรมอาชีวศึกษาไปรับเอกสารอนุญาตใหใ้ชที้�ดินและบนัทึกทราบแนว

เขตทีดินราชพสัดุและการปฏิบติัตามเงื�อนไขการใชที้�ดินราชพสัดุ                   

     วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2538 สาํนกัราชเลขาธิการ มีหนงัสือแจง้กระทรวงศึกษาธิการ         เรื�องพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตใหใ้ชชื้�อพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นนามสถานศึกษาได้ 

     วนัที� 2  พฤษภาคม  2538 กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศจดัตั�ง วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  เริ�ม

ดาํเนินการก่อสร้างตั�งแต่ปี พ.ศ.���� 

  การจดัการศึกษา

  1. ระดบั ปวช.  

    1.1 ปกติ 

    1.1 ทวศึิกษา 

     

2. ระดบั ปวส. 

    2.1 ปกติ 

    2.2 ทิวภาคี 

 

3. ระดบั ป.ตรี 

  สภาพชุมชน

  สภาพชุมชน วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ตั�งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัอุดรธานี บริเวณกิโลเมตร

ที� 18 ริมถนนอุดรธานี – ขอนแก่น มีพื�นที�ใกลเ้คียงติดต่อกบัเทศบาลตาํบลโนนสูง – นํ�าคาํ และองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองไผ ่อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซึ� งชุมชนทั�งสองแห่ง มีพื�นที� รวมประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร 

ลกัษณะภมิูประเทศ พื�นที�ส่วนใหญ่เป็นที�ราบ มีลาํหว้ยไหลผา่น มีแอ่งนํ�าขนาดเลก็กระจดักระจายและมีป่า

ละเมาะ เป็นหยอ่ม ๆ สภาพอากาศค่อนขา้งร้อน ประชากร ในพื�นที�เทศบาลตาํบลโนนสูง – นํ�าคาํ ประกอบดว้ย 

11 หมู่บา้น มีจาํนวนประชากร ประมาณ 10,584 คน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ประกอบดว้ย 12 

หมู่บา้น มีจาํนวนประชากร จาํนวน 8,354 รวมประชากรทั�งสิ�น 18,938 คน 



8/23/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 6/44

  สภาพเศรษฐกจิ

  สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม ทาํนา ทาํไร่ ปลกูพืชสวน 

และเลี�ยงสตัว ์นอกจากนั�น ยงัมีบางส่วนประกอบอาชีพรับจา้งและบริการอื�นๆ ในชุมชนเทศบาลตาํบลโนนสูง – 

นํ�าคาํและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่มีร้านคา้และสถานบริการ และมีการดาํเนินการจดัทาํเหมืองแร่โป

แตช บริเวณบา้นหนองตะไก ้โดยบริษทัเอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอปอเรชนั จาํกดั 

  สภาพสังคม

  สภาพทางสงัคม มีสถานศึกษาสงักดัเทศบาล 2 แห่ง สงักดัประถมศึกษา จาํนวน 5 แห่ง สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 1 แห่ง สงักดักระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 4 แห่ง มีโรงพยาบาลของรัฐ 

จาํนวน 1 แห่ง สถานีอนามยั จาํนวน 3 แห่ง หน่วยงานราชการในเขตชุมชน ดงันี�          1. สาํนกังานขนส่ง

จงัหวดัอุดรธานี  2. ศนูยว์ทิยาศาสตร์การแพทยอุ์ดรธานี  3. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  4. สานกังานทหาร

พฒันาภาค 2   5. ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา     6. กองพนัทหารปืนใหญ่ 7. สถานีตาํรวจเทศบาลตาํบลโนนสูง 

– นํ�าคาํ 8. สาํนกังานเทศบาลเมืองโนนสูง – นํ�าคาํ  9. สถานีอนามยัโนนสูง – แม่นนท ์– หนองตะไก ้10. 

ไปรษณียค่์ายรามสูร 11. ศนูยว์สัดุโยธาธิการ จงัหวดัอุดรธานี 12. ศนูยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4    13. ศนูย์

บาํบดัและฟื� นฟผููติ้ดยาเสพติด จงัหวดัอุดรธานี 14. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชินี จงัหวดัอุดรธานี   ��.สาํนกังาน

เทศบาลตาํบลหนองไผ ่ มีสภาพสงัคมแบบมีการพึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนั  ทั�งนี� ชุมชนมีความผกูพนัและมี

กิจกรรมร่วมกนัอยูเ่ป็นประจาํ ไดแ้ก่  ในพื�นที�ตาํบลโนนสูง ตาํบลหนองไผ ่ ตาํบลหว้ยสามพาด  รวมถึงชุมชน

ในเขตพื�นที�อาํเภอกมุภวาปี  อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม อาํเภอหนองแสง  โดยวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดร

ธานี  จดักิจกรรมศนูยซ่์อมสร้างเพื�อชุมชน Fix it center ซึ� งประชาชนจะไดรั้บความรู้เรื�องการบาํรุงรักษา  การ

ซ่อมบาํรุงเบื�องตน้ และการยดือายกุารใชง้านเครื�องมือ เครื�องจกัร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดาํรง

ชีวติประจาํวนั  รวมทั�งไดรั้บการพฒันาและยกระดบัโดยการเพิ�มทกัษะจากการฝึกปฏิบติัจริงกบัทีมช่างซ่อม

ประจาํศนูยซ่์อมสร้างเพื�อชุมชน ในการใหบ้ริการซ่อมแซม บาํรุงรักษา เครื�องมือเครื�องจกัรที�ใชใ้นการประกอบ

อาชีพและเครื�องใชใ้นครัวเรือนของชุมชน และนอกจากนี�  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมในส่วนต่างๆ ที�ชุมชนจดัขึ�นเป็นประจาํ เช่น ประเพณีบุญบั�งไฟ  ประเพณีสงกรานต ์รวมทั�งการจดัการ

แข่งขนักีฬา เป็นตน้
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2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา

  ข้อมูลผู้เรียน

ระดบัชั�น ปกติ ทวภิาคี ทวศึิกษา รวม

ปวช.� 408 0 40 448

ปวช.� 299 0 22 321

ปวช.� 294 0 43 337

รวม ปวช. 1001 0 105 1106

ระดบัชั�น ปกติ ทวภิาคี รวม

ปวส.� 127 103 230

ปวส.� 187 84 271

รวม ปวส. 314 187 501

  ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ระดบัชั�น แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวช.� 439 159 36.22
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ระดบัชั�น แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวส.� 233 179 76.82

รวม 672 338 50.30

  ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดบัชั�น แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวช.� 408 135 33.09

ปวส.� 210 163 77.62

รวม 618 298 48.22

  ข้อมูลบุคลากร

ประเภท ทั�งหมด(คน)
มใีบประกอบ

วชิาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้าํนวยการ/ รองผูอ้าํนวย

การ/ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ
5 5 -

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนที�ไดรั้บการบรรจุ/ ผูที้�ไดรั้บการรับรอง 14 14 13

ขา้ราชการพลเรือน 0 - -

พนกังานราชการครู 21 20 21

พนกังานราชการ(อื�น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 25 14 24

เจา้หนา้ที� 18 - -

บุคลากรอื�นๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/

ฯ)
11 - -

รวม ครู 60 48 58

รวมทั�งสิ�น 94 48 58

  ข้อมูลหลกัสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา)



8/23/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 9/44

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา)

อุตสาหกรรม 6 6 12

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมท่องเที�ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ�งทอ 0 0 0

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 1 1 2

รวมทั�งสิ�น 9 9 18

  ข้อมูลอาคารสถานที�

ประเภทอาคาร จาํนวน(หลงั)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบติัการ 5

อาคารวทิยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค์ 1

อาคารอื�น ๆ 6

รวมทั�งสิ�น 15

  ข้อมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จาํนวน(บาท)

งบบุคลากร 12054342.00

งบดาํเนินงาน 5948400.00

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 6215520.00
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ประเภทงบประมาณ จาํนวน(บาท)

งบรายจ่ายอื�น 2881198.00

รวมทั�งสิ�น 27099460.00

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  วนิยัเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  วชิาการลํ�าหนา้  พฒันาสงัคม 

  อตัลกัษณ์

  จิตอาสา  พฒันาสงัคม 

  เอกลกัษณ์

  แหล่งเรียนรู้  คู่จิตอาสา

2.5 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

  วสัิยทศัน์

  เป็นสถานศึกษาที�มุ่งพฒันาการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะ  ที�ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะวชิาชีพ กา้วทนัเทคโนโลย ีเพื�อพฒันาชุมชนและสงัคม

  พนัธกจิ

  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กาํหนดพนัธกิจเพื�อใหบ้รรลุซึ�งวสิยัทศันที์�กาํหนดไวด้งันี�   

พนัธกิจที� 1 พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นวชิาชีพ เป็นที�ยอมรับของชุมชนและสงัคม  

พนัธกิจที� 2 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถที�จะจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน

ศตวรรษที� 21 

พนัธกิจที� 3 พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 มีทกัษะวชิาชีพสามารถประยกุตใ์ช้

ในการประกอบอาชีพและมีสุขภาวะที�ดีสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

พนัธกิจที� 4 จดัการศึกษาวชิาชีพใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พนัธกิจที� 5 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีใหต้อบสนองความตอ้งการของชุมชน และสงัคม  

พนัธกิจที� 6 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถานประกอบการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อส่ง

เสริมการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพ 

  เป้าประสงค์

  1.1 เพื�อพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นวชิาชีพ เป็นที�ยอมรับของชุมชนและสงัคม  

2.1 เพื�อพฒันาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถที�จะจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน
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ศตวรรษที� ๒๑ 

2.2 เพื�อพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� ๒๑  

3.1 เพื�อพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะวชิาชีพสามารถประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพและการดาํรงอยู่

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.1 เพื�อพฒันาระบบกลไกลการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใหส้ามารถจดัการศึกษาวชิาชีพไดต้ามเป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

4.2 เพื�อประเมินผลการจดัการศึกษาวชิาชีพใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

5.1 เพื�อใหส้ถานศึกษามีการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีใหต้อบสนองความตอ้งการของชุมชน และสงัคม 

6.1 เพื�อพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถานประกอบการที�เกี�ยวขอ้งในการส่ง

เสริมการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพ 

 

  ยุทธศาสตร์

  1. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นวชิาชีพ เป็นที�ยอมรับของชุมชนและสงัคม  

2. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถที�จะจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษ

ที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

3. พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 มีทกัษะวชิาชีพสามารถประยกุตใ์ชใ้นการ

ประกอบอาชีพและมีสุขภาวะที�ดีสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

4. จดัการศึกษาวชิาชีพใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. พฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีใหต้อบสนองความตอ้งการของชุมชน และสงัคม 

6. พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถานประกอบการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อส่งเสริมการ

จดัการศึกษาที�มีคุณภาพ

  กลยุทธ์

  1.1 พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหห้ลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิ�นได้ 

1.2 พฒันาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ และ สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้น

วชิาชีพของชุมชนและสงัคม 

1.3 ร่วมมือกบัครอบครัว ชุมชน ทอ้งถิ�นเพื�อขบัเคลื�อนสถานศึกษาใหไ้ดรั้บความไวว้างใจ 

1.4 ส่งเสริม ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีความรักความผกูพนักบัผูค้นในชุมชน ทอ้งถิ�น ผา่นโอกาสที�ผูเ้รียนทาํงานดา้นจิต

อาสา 

 

2.1 สร้างความตระหนกัใหค้รูและบุคคลากรทางการศึกษาเห็นความสาํคญั จาํเป็นในการจดัการเรียนการสอนใหผู้ ้
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เรียนมีทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบั

การศึกษา 

2.2 พฒันาความรู้ ความสามารถใหค้รูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะ

ในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

2.3 พฒันาทกัษะใหค้รูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะในศตวรรษที� 21

ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

2.4 ขบัเคลื�อนการทาํงานดว้ยชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC 

 

3.1 กาํหนดเป้าหมายร่วมในการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ 

และทกัษะชีวติ 

3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื�อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะ

ชีวติ 

3.3 ขบัเคลื�อนการพฒันาทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติ โดยบูรณาการผา่นทุกสาขาวชิา 

3.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้กิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที�ดีสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

3.5 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่งครู ผูเ้รียน ผูป้กครองอยา่งต่อเนื�อง 

 

4.1 ส่งเสริมจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

5.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัทาํนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั ที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา 

แกปั้ญหาใหก้บัชุมชนสงัคมได้ 

5.2 ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวจิยัร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 

6.1 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถานประกอบการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อพฒันาผูเ้รียน

และคนในชุมชนใหมี้วชิาชีพสามารถอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื�อส่งเสริมการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
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2.6 เกยีรตปิระวตัขิองสถานศึกษา

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

  รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

  รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นกัเรียน นกัศึกษา 

เครื�อง CNC เขียนภาพลายเสน้

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

เครื�องจกัตอกระบบป้อนอตัโนมติั
รางวลัอื�น ๆ ภาค

กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

นกัเรียน นกัศึกษา 

เครื�องขดัเสน้หวาย
รางวลัอื�น ๆ ภาค

กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

นกัเรียน นกัศึกษา 

เครื�องปั�นเสน้ฝ้าย
รางวลัอื�น ๆ ชาติ

กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

นกัเรียน นกัศึกษา 

เครื�องบดจมูกขา้วกลอ้ง
รางวลัอื�น ๆ ชาติ

กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

นกัเรียน นกัศึษา 

การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.
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ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นกัเรียน นกัศึกษา 

การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

PLC

ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

ทกัษะงานคอนกรีต

รองชนะ

เลิศ
ภาค สอศ

นกัเรียน นกัศึกษา 

งานเครื�องยนตดี์เซล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

งานเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

เชื�อม GTAW & SMAW
ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

การติดตั�งเครื�องปรับอากาศ

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

ทกัษะการประกอบและติดตั�งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

หลอดไฟอจัฉริยะ

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

ทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

ทกัษะงานไมเ้ครื�องเรียน

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

ทกัษะทาํแผนที�เพื�อการก่อสร้าง

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นกัเรียน นกัศึกษา 

ไพล สปา

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.
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ส่วนที� 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหส้ถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที�รัฐมนตรี

วา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด และสถานศึกษาสามารถกาํหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเดน็การ

ประเมินเพิ�มเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 11 ประเดน็การ

ประเมิน ดงันี�

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความรู้ มีทกัษะ

และการประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงันี�

1.1 ด้านความรู้

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี�ยวกบัขอ้เทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวชิาที�เรียน หรือทาํงาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เทจ็จริง เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา

1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการดาํรง

ชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที�ดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสยัที�ดี ภมิูใจ

และรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้�น มีความรับผดิชอบตามบทบาท

หนา้ที�ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสาํนึกรักษสิ์�งแวดลอ้ม

   สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการ

จดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา
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ความสาํเร็จในการดาํเนินการตามนโยบายสาํคญัของหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแลสถานศึกษา

ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงันี�

2.1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบ

การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาใหม่ หรือกลุ่มวชิาเพิ�มเติมใหท้นัต่อการ

เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและมีจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ

ต่อเนื�อง เพื�อเป็นผูพ้ร้อมทั�งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ จดัการเรียน

การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั�งวยัเรียนและวยัทาํงาน ตามหลกัสูตร

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอน

รายวชิาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

2.3 ด้านการบริหารจดัการ

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภมิูทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ

โรงฝึกงาน ศนูยว์ทิยบริการ สื�อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที�มีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ

  สถานศึกษามีความสาํเร็จในการดาํเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายสาํคญัที�หน่วยงาน

ตน้สงักดัหรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั�งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบ

การและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและภาคเอกชน

2.5 ด้านสถานศึกษาคุณธรรม

  สถานศึกษามีความสาํเร็จในการดาํเนินงานขบัเคลื�อนสถานศึกษาคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรม ที�

สถานศึกษาร่วมกนักาํหนดไวใ้หส้อดคลอ้งกบัคุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา

2.6 ด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนที�สนใจ ใหส้ามารถนาํความรู้

ทกัษะวชิาชีพ เพื�อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย ์ใหมี้ความพร้อมที�จะเริ�มประกอบธุรกิจของตนเอง

หรือพฒันาต่อยอดธุรกิจเดิม ไดอ้ยา่งมั�นคงและยั�งยนื
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   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพื�อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัทาํนวตักรรม

สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงันี�

3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศใน

การจดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวชิาการและวชิาชีพ

โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม เพื�อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดยผู ้

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ที�สามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ส่วนที� 4
รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดงันี�

  4.1 มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

4.1.1 ด้านความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1) ดา้นความรู้ 

ผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นความ

รู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดงันี�    

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 

1.1.1) เชิงปริมาณ  

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� 3 แรกเขา้ 408  คน สาํเร็จการศึกษา 135 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� 2 แรกเขา้  210  คน สาํเร็จการศึกษา  163  คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.09   

ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 77.62   

คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม  ปวส. คิดเป็นร้อยละ 77.62  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีพอใช ้ แต่

ผลผูส้าํเร็จการศึกษา รวม ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.09  อยูใ่นระดบัตํ�า ควรตอ้งมีการปรับปรุง 

1.1.3) ผลสะทอ้น 

สถานศึกษาควรพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  เพื�อแก้

ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา    

1.2) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1) เชิงปริมาณ   

- จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ จาํนวน  46 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 

จาํนวน  2 คน 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รียนที�ประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น

ร้อยละ 4.34 เทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ  

1.2.3) ผลสะทอ้น 

จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ 

การประกอบอาชีพอิสระ และ มีผูเ้รียนที�ประสบความสาํเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ

ช่างซ่อมและตั�งตั�งแอร์ เป็นที�ยอมรับในชุมชน โดยมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง  

1.3) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  

1.3.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผลงาน นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ในปีการศึกษา 2561 มี

จาํนวนทั�งสิ�น 36  ผลงาน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจดักิจกรรมประกวดนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และงานวจิยัใน

สถานศึกษา  และ มีผลงานสิ�งประดิษฐ ์เครื�องปั�นเสน้ฝ้ายและเครื�องบดจมูกขา้ว ที�ไดเ้ขา้ไป

ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติ ซึ� งเป็นเวทีของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นผูจ้ดั  

1.3.3) ผลสะทอ้น 

ไดรั้บการยอบรับจาก ชุมชนทอ้งถิ�น 

1.4) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  

1.4.1) เชิงปริมาณ 

ทุกแผนกวชิาไดน้าํนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ทั�งในระดบั ปวส. 

และ ปวช. 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในแต่สาขาวชิา และแต่ละระดบั ที�อยูใ่นระดบัที�น่าพอใจโดย

เฉพาะ ทกัษะงานคอนกรีตที�ไดผ้า่นเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  

1.4.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาในผล

งานการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพของผูเ้รียน  

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก   ระดบั ปวช. 206 คน 
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        ระดบั ปวส. 189 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ร้อยละ 100  

1.5.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาที�ผูเ้รียนมี

มาตรฐานวชิาชีพ  

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.6.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. มีชื�อเขา้สอบ 314 คน  ผา่น 115 คน 

ระดบั ปวส. มีชื�อเขา้สอบ 266 คน  ผา่น 110 คน 

1.6.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ 36.62 

ระดบั ปวส. ผา่นร้อยละ 41.35 

1.6.3) ผลสะทอ้น 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัตํ�า โดยผูเ้รียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติดา้น

อาชีวศึกษา (V-NET) ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ 36.62 และ ระดบั ปวส. ผา่นร้อยละ 41.35 

1.7) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา  

1.7.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถานประกอบ

การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จาํนวน 338 คน 

1.7.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที� ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 100 % 

1.7.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาในการส่ง

เสริม สนบัสนุนใหผู้ส้าํเร็จการศึกษา มีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
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4.1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

2) ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 

ผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของ ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้น

ทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ปรากฏผลดงันี�  

2.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 

2.1.1) เชิงปริมาณ  

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� 3 แรกเขา้ 408  คน สาํเร็จการศึกษา 135 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� 2 แรกเขา้  210  คน สาํเร็จการศึกษา  163  คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.09   

ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 77.62   

คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม  ปวส. คิดเป็นร้อยละ 77.62  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีพอใช ้ แต่

ผลผูส้าํเร็จการศึกษา รวม ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.09  อยูใ่นระดบัตํ�า ควรตอ้งมีการปรับปรุง 

2.1.3) ผลสะทอ้น 

สถานศึกษาควรพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  เพื�อแก้

ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา    

2.2) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

2.2.1) เชิงปริมาณ   

- จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ จาํนวน  46 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 

จาํนวน  2 คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รียนที�ประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น

ร้อยละ 4.34 เทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ  
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2.2.3) ผลสะทอ้น 

จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ 

การประกอบอาชีพอิสระ และ มีผูเ้รียนที�ประสบความสาํเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ

ช่างซ่อมและตั�งตั�งแอร์ เป็นที�ยอมรับในชุมชน โดยมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง  

2.3) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  

2.3.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผลงาน นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ในปีการศึกษา 2561 มี

จาํนวนทั�งสิ�น 36  ผลงาน 

2.3.2) เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจดักิจกรรมประกวดนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และงานวจิยัใน

สถานศึกษา  และ มีผลงานสิ�งประดิษฐ ์เครื�องปั�นเสน้ฝ้ายและเครื�องบดจมูกขา้ว ที�ไดเ้ขา้ไป

ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติ ซึ� งเป็นเวทีของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นผูจ้ดั  

2.3.3) ผลสะทอ้น 

ไดรั้บการยอบรับจาก ชุมชนทอ้งถิ�น 

2.4) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  

2.4.1) เชิงปริมาณ 

ทุกแผนกวชิาไดน้าํนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ทั�งในระดบั ปวส. 

และ ปวช. 

2.4.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในแต่สาขาวชิา และแต่ละระดบั ที�อยูใ่นระดบัที�น่าพอใจโดย

เฉพาะ ทกัษะงานคอนกรีตที�ไดผ้า่นเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  

2.4.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาในผล

งานการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพของผูเ้รียน  

ผลงานการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพของผูเ้รียน  

2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  

2.5.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก   ระดบั ปวช. 206 คน 

        ระดบั ปวส. 189 คน 

2.5.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ร้อยละ 100  
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2.5.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาที�ผูเ้รียนมี

มาตรฐานวชิาชีพ  

2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

2.6.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. มีชื�อเขา้สอบ 314 คน  ผา่น 115 คน 

ระดบั ปวส. มีชื�อเขา้สอบ 266 คน  ผา่น 110 คน 

2.6.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ 36.62 

ระดบั ปวส. ผา่นร้อยละ 41.35 

2.6.3) ผลสะทอ้น 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัตํ�า โดยผูเ้รียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติดา้น

อาชีวศึกษา (V-NET) ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ 36.62 และ ระดบั ปวส. ผา่นร้อยละ 41.35 

2.7) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา  

2.7.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถานประกอบ

การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จาํนวน 338 คน 

2.7.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที� ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 100 % 

2.7.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาในการส่ง

เสริม สนบัสนุนใหผู้ส้าํเร็จการศึกษา มีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ใน

การพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�

พึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�
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3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 

ผลสมัฤทธิ�  ใน การพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้น

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ ที�พึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดงันี�  

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน      

3.1.1) เชิงปริมาณ  

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� 3 แรกเขา้ 408  คน สาํเร็จการศึกษา 135 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� 2 แรกเขา้  210  คน สาํเร็จการศึกษา  163  คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.09   

ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 77.62   

คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม  ปวส. คิดเป็นร้อยละ 77.62  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีพอใช ้ แต่

ผลผูส้าํเร็จการศึกษา รวม ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.09  อยูใ่นระดบัตํ�า ควรตอ้งมีการปรับปรุง 

3.1.3) ผลสะทอ้น 

สถานศึกษาควรพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  เพื�อแก้

ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา    

3.2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์     

3.2.1) เชิงปริมาณ  

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช.  1106 คน ระดบั ปวส. 501 คน รวมทั�งสิ�น 1607 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนที�มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์1607 คน 

3.2.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รียนที�มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 100 

3.2.3) ผลสะทอ้น 

สถานประกอบการพึงพอใจต่อผูเ้รียนที�ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ และชุมชนทอ้งถิ�น ผู ้

ปกครองใหค้วามเชื�อมั�นในการจดัการเรียนการสอน โดยจะเห็นไดว้า่ ยอดการสมคัรเรียนต่อ

และการมอบตวัเขา้เรียนมีแนวโนม้ที�สูงขึ�นทุกปีการศึกษา 

3.3) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

3.3.1) เชิงปริมาณ   

- จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ จาํนวน  46 คน 

- จาํนวนผูเ้รียนประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
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จาํนวน  2 คน 

3.3.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รียนที�ประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น

ร้อยละ 4.34 เทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ  

3.3.3) ผลสะทอ้น 

จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ 

การประกอบอาชีพอิสระ และ มีผูเ้รียนที�ประสบความสาํเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ

ช่างซ่อมและตั�งตั�งแอร์ เป็นที�ยอมรับในชุมชน โดยมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง  

3.4) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  

3.4.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผลงาน นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ในปีการศึกษา 2561 มี

จาํนวนทั�งสิ�น 36  ผลงาน 

3.4.2) เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจดักิจกรรมประกวดนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และงานวจิยัใน

สถานศึกษา  และ มีผลงานสิ�งประดิษฐ ์เครื�องปั�นเสน้ฝ้ายและเครื�องบดจมูกขา้ว ที�ไดเ้ขา้ไป

ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติ ซึ� งเป็นเวทีของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นผูจ้ดั  

3.4.3) ผลสะทอ้น 

ไดรั้บการยอบรับจาก ชุมชนทอ้งถิ�น 

3.5) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  

3.5.1) เชิงปริมาณ 

ทุกแผนกวชิาไดน้าํนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ทั�งในระดบั ปวส. 

และ ปวช. 

3.5.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในแต่สาขาวชิา และแต่ละระดบั ที�อยูใ่นระดบัที�น่าพอใจโดย

เฉพาะ ทกัษะงานคอนกรีตที�ไดผ้า่นเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  

3.5.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาในผล

งานการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพของผูเ้รียน  

 

3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  
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3.6.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก   ระดบั ปวช. 206 คน 

        ระดบั ปวส. 189 คน 

3.6.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ร้อยละ 100  

3.6.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาที�ผูเ้รียนมี

มาตรฐานวชิาชีพ  

3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

3.7.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. มีชื�อเขา้สอบ 314 คน  ผา่น 115 คน 

ระดบั ปวส. มีชื�อเขา้สอบ 266 คน  ผา่น 110 คน 

3.7.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ 36.62 

ระดบั ปวส. ผา่นร้อยละ 41.35 

3.7.3) ผลสะทอ้น 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัตํ�า โดยผูเ้รียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติดา้น

อาชีวศึกษา (V-NET) ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ 36.62 และ ระดบั ปวส. ผา่นร้อยละ 41.35 

3.8) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา  

3.8.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถานประกอบ

การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จาํนวน 338 คน 

3.8.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที� ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 100 % 

3.8.3) ผลสะทอ้น 

องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษาในการส่ง

เสริม สนบัสนุนใหผู้ส้าํเร็จการศึกษา มีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
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  2) จุดเด่น

  สถานศึกษามีระบบดูแลและแนะแนวผูเ้รียนที�ดี ส่งผลใหมี้ผูส้าํเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะที�

พึงประสงค ์ตามมาตรฐานที�สถานศึกษากาํหนดดา้น ความรู้ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้และ ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์

  3) จุดที�ควรพฒันา

  - การติดตามดูแลใหผู้เ้รียนสาํเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 

- จากผลการทดสอบ (V-NET)  ควรมีการส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะการคิด วเิคราะห์ และการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ

  4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

  - ควรปรับพื�นฐานผูเ้รียน ดา้นทกัษะภาษาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ และ ทกัษะการคิด 

วเิคราะห์ และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  โดยมีเป้าหมายการพฒันาผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้ผลคะแนนเฉลี�ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกวา่ค่าเฉลี�ยระดบัชาติ

  4.2 มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

4.2.1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1) ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษา ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดงันี�   

1.1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการพฒันา หลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  

1.1.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ สถาน

ศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  

1.2) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือ 

กาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม  

1.2.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการพฒันาหลกัสูตรฐาน 
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สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิมหรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม  

1.2.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับสถาน

ศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนด รายวชิาเพิ�มเติม  

1.3) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั  

1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�มีคุณภาพ  

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  

1.3.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ใหก้ารยอมรับคุณภาพ

แผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั  

1.4) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและนาํไปใชใ้น การ

จดัการเรียนการสอน  

1.4.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 59 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั ที�เนน้ผู ้

เรียนเป็นสาํคญัและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 98.33 

1.4.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ คุณภาพ

แผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และนาํไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการ

จดัการเรียนการสอน

4.2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการ

จดัการอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

2) ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในพฒันาการ

จดั การอาชีวศึกษาดา้นจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�   

2.1) การจดัการเรียนการสอน  

2.1.1) เชิงปริมาณ :  

1. จาํนวนครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอน  58 คน 

2. จาํนวนครูที�มีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที�สอน 59 คน 

3. จาํนวนครูที�จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�
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หลากหลาย  

59 คน 

4. จาํนวนครูที�ใชสื้�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ในการจดัการ

เรียนการสอน  59 คน 

5. จาํนวนครูผูส้อนที�ทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และ แกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้  

59 คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  98.33 

2.1.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ต่อ

คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

2.2) การบริหารจดัการชั�นเรียน  

2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 59 คน 

2. จาํนวนครูผูส้อนที�มีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั�นเรียน และรายวชิาเป็นปัจจุบนั 

59 คน 

3. จาํนวนครูผูส้อนที�ใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั�นเรียนใหมี้ บรรยากาศที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้ 59 คน 

4. จาํนวนครูผูส้อนที�ใชว้ธีิการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมั�นตั�งใจ ในการเรียน 59 คน 

5. จาํนวนครูผูส้อนที�ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียน และดา้นอื�น ๆ 59 คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการบริหารจดัการชั�นเรียน  98.33 

2.2.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับต่อ

คุณภาพการบริหารจดัการชั�นเรียน  

2.3) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน  

2.3.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน

การจดัการเรียนการสอน 7 หอ้ง 

2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง

ในการจดัการเรียนการสอน 11.66 

2.3.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ต่อ

คุณภาพการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

4.2.3 ด้านการบริหารจดัการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา

ดา้นการบริหารจดัการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�
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3) ดา้นการบริหารจดัการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษา ดา้นการบริหารจดัการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดงันี�   

3.1) การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ  

3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันา

วชิาชีพ 59 คน 

2. จาํนวนครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชั�วโมงต่อปี 47 คน 

3. จาํนวนครูผูส้อนที�นาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันา วชิาชีพมาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน 47 คน 

4. จาํนวนครูผูส้อนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันา 

วชิาชีพ 0 คน 

5. จาํนวนครูผูส้อนที�มีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการ  

พฒันาวชิาชีพที�ไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่ 0 คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ  

78.33 

3.1.3) ผลสะทอ้น : ควรใหค้รูทุกคนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อน 

 

3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  มีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา  

3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ

กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติั

งานประจาํปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

3.2.3) ผลสะทอ้น : ทาํใหเ้กิดการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ เพราะ เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทาํ 

และ ร่วมรับผดิชอบต่อผลงาน 

3.3) การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา  

3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาํหรับบริหารจดัการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที�มีประสิทธิภาพ  

3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ

เพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา  

3.3.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถาน
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ศึกษาที�หลากหลาย ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั  

3.4) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  

3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวชิาที�จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี 66.67 

2. ร้อยละของผูเ้รียนที�ศึกษาในระบบทวภิาคี 6.41 

3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  

3.4.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการ  

จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  

3.5) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  

3.5.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการ

เรียนการสอน 88.89 

3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการ

สอน ไดด้าํเนินการสาํเร็จใน 4 ประเดน็ 

3.5.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการ 

ระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  

3.6) อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

3.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานที�ไดรั้บการ พฒันา

ใหเ้อื�อต่อการจดัการเรียนรู้  

3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลอาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรง

ฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

3.6.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งเขา้มาใชบ้ริการ อาคาร

สถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน  

3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื�อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บ

การบาํรุงรักษาและพฒันา อยา่งต่อเนื�อง  

3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน ที�เหมาะสม 

3.7.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน พื�นฐาน ที�

เหมาะสม 

3.8) แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ  

3.8.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ จาํนวน 14,688 คน 

3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ อยูใ่นระดบัดี 
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3.8.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อแหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ อยูใ่น

ระดบัดี 

3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื�นที�ใชง้าน และ

สถานศึกษา ที�ความเร็ว 1Gbps 

3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใช ้งาน

ดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา สามารถใชง้านไดดี้ 

3.9.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ

การใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

3.10) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน  

3.10.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน

การจดัการเรียนการสอน จาํนวน 7 หอ้งเรียน 

3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง

ในการจดัการเรียนการสอน 11.67 

3.10.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ

การจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

4.2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

4) ดา้นนาํ นโยบายสู่การปฏิบติั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดั การ

อาชีวศึกษาดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติัตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�   

4.1) การจดัการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวภิาคี  

4.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวชิาที�จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี 66.67 

2. ร้อยละของผูเ้รียนที�ศึกษาในระบบทวภิาคี 6.41 

4.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  

4.1.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการ  

จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  

4.2) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  
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4.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการ

เรียนการสอน 88.89 

4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการ

สอน ไดด้าํเนินการสาํเร็จใน 4 ประเดน็ 

4.2.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการ 

ระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

4.3.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 3 กิจกรรม 

4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใ่นระดบั

ดี 

4.3.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่ง

สถานศึกษาในการใหบ้ริการชุมชนและจิตอาสา  

4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื�นที�ใชง้าน และ

สถานศึกษา 1 Gbps 

4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใช ้งาน

ดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.4.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ

การใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.5) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน  

4.5.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน

การจดัการเรียนการสอน 7 หอ้ง 

4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง

ในการจดัการเรียนการสอน 11.66 

4.5.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ต่อ

คุณภาพการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

4.2.5 ด้านสถานศึกษาคุณธรรม ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นสถานศึกษาคุณธรรม ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�
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5.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามกระบวนการของโครงการสถานศึกษา

คุณธรรม 

5.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรม 

5.1.3) ผลสะทอ้น : ครู นกัเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรมในการดาํเนินชีวติ

4.2.6 ด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

6.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามกระบวนการของโครงการสถานศึกษา

คุณธรรม 

6.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรม 

6.1.3) ผลสะทอ้น : ครู นกัเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรมในการดาํเนินชีวติ

  2) จุดเด่น

  สถานศึกษามีการจดัการศึกษาที�หลากหลาย สามารถจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยมีการบริหารจดัการที�ดี สามารถนาํนโยบายสู่การปฏิบติั

ตามบริบทของ สถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี

  3) จุดที�ควรพฒันา

  ควรพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเมาะสมทนัสมยักบัสภาพวะปัจจุบนั เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน

  4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

  สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ และมีการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการใหม้ากยิ�งขึ�น เพื�อใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านผูส้าํเร็จการศึกษาอยา่งแทจ้ริง

  4.3 มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�
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1) ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ใน 

การพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้

ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�  

1.1) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันา

วชิาชีพ 59 คน 

2. จาํนวนครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชั�วโมงต่อปี 47 คน 

3. จาํนวนครูผูส้อนที�นาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันา วชิาชีพมาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน 47 คน 

4. จาํนวนครูผูส้อนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันา 

วชิาชีพ 0 คน 

5. จาํนวนครูผูส้อนที�มีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการ  

พฒันาวชิาชีพที�ไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่ 0 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ  

78.33 

1.1.3) ผลสะทอ้น : ควรใหค้รูทุกคนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อน 

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  มีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ

กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติั

งานประจาํปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1.2.3) ผลสะทอ้น : ทาํใหเ้กิดการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ เพราะ เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทาํ 

และ ร่วมรับผดิชอบต่อผลงาน 

1.3) การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา  

1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาํหรับบริหารจดัการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที�มีประสิทธิภาพ 1 Gbps 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ

เพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา อยูใ่นระดบัดี 

1.3.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถาน

ศึกษาที�หลากหลาย ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั  
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1.4) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  

1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการ

เรียนการสอน 88.89 

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการ

สอน ไดด้าํเนินการสาํเร็จใน 4 ประเดน็ 

1.4.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการ 

ระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  

1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

1.5.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 3 กิจกรรม 

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  

1.5.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่ง

สถานศึกษาในการใหบ้ริการชุมชนและจิตอาสา

4.3.2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

2) ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ใน 

การพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั

ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�   

2.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  

2.1.1) เชิงปริมาณ 

จาํนวนผลงาน นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ในปีการศึกษา 2561 มี

จาํนวนทั�งสิ�น 36  ผลงาน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจดักิจกรรมประกวดนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และงานวจิยัใน

สถานศึกษา  และ มีผลงานสิ�งประดิษฐ ์เครื�องปั�นเสน้ฝ้ายและเครื�องบดจมูกขา้ว ที�ไดเ้ขา้ไป

ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติ ซึ� งเป็นเวทีของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นผูจ้ดั  

2.2) การจดัการเรียนการสอน  

2.1.1) เชิงปริมาณ :  

1. จาํนวนครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอน  58 คน 
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2. จาํนวนครูที�มีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที�สอน 59 คน 

3. จาํนวนครูที�จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิควธีิการสอน

ที�sลากหลาย 59 คน 

4. จาํนวนครูที�ใชสื้�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ในการจดัการ

เรียนการสอน  59 คน 

5. จาํนวนครูผูส้อนที�ทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และ แกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้  

59 คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  98.33 

2.1.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ต่อ

คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  

2.2.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใหก้ารยอมรับ ต่อ

คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา

  2) จุดเด่น

  สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นความร่วมมือใน การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยัตามบริบทของสถานศึกษา โดยมีจาํนวนสิ�งประดิษฐที์�

สามารถส่งเขา้ร่วมประกวดแข่งขนัเป็นจาํนวนมาก

  3) จุดที�ควรพฒันา

  ควรสร้างเวทีที�มีการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ความร่วมมือในการสร้างสงัคม แห่งการเรียน

รู้ ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยัตามบริบทของสถานศึกษาใหม้ากยิ�งขึ�น

  4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

  สถานศึกษาควรมีการพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นความร่วมมือในการสร้าง

สงัคม แห่งการเรียนรู้ ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยัตามบริบทของสถานศึกษาใหม้ากและ

มีการสนบัสนุนใหม้ากยิ�งขึ�น
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ส่วนที� 5
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จาํนวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงันี�

5.1 มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

ตารางที� 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 1 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 1 2

1.2 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

1.3 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 4 12

1.4 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 3 6

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

1.7 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที�ได้ 210

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 240 87.50

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นความรู้

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 1 2



8/23/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 39/44

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.2 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.3 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 4 12

2.4 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 3 6

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

2.7 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที�ได้ 210

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 240 87.50

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 1 2

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 2 2 4

3.3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

3.4 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 4 12

3.5 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 3 6

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

3.8 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 224

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 3 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 260 86.15
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ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

ตารางที� 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 2 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม   หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม
3 1 3

1.3 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10

1.4 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
3 5 15

ผลรวมคะแนนที�ได้ 38

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 50 76.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25

2.2 การบริหารจดัการชั�นเรียน 3 5 15

2.3 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการ

สอนในชั�นเรียน
2 1 2
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ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ผลรวมคะแนนที�ได้ 42

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 50 84.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านการบริหารจดัการ

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 2 4

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25

3.3 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.4 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

3.5 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

3.6 อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองาน

ฟาร์ม
2 5 10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน 2 5 10

3.8 แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ 2 4 8

3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

3.10 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียน

การสอนในชั�นเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที�ได้ 134

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 3 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 150 89.33

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 3 ดา้นการบริหารจดัการ

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ
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ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ประเดน็การประเมนิที� 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

4.2 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

4.5 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการ

สอนในชั�นเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที�ได้ 62

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 4 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 70 88.57

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตารางที� 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 3 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 2 4

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25

1.3 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ

สถานศึกษา
5 5 25

1.4 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 74

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 80 92.50

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 4 12

2.2 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25

ผลรวมคะแนนที�ได้ 37

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 40 92.50

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที� 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.����
ร้อยละ

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์ 87.03

ประเดน็ที� 1.1 ดา้นความรู้ 87.5

ประเดน็ที� 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 87.5

ประเดน็ที� 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 86.15

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา 86.25

ประเดน็ที� 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 76

ประเดน็ที� 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84

ประเดน็ที� 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 89.33

ประเดน็ที� 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 88.57

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 92.5

ประเดน็ที� 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 92.5

ประเดน็ที� 3.2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 92.5

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.37

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน

กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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ส่วนที� 6

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ใหส้ถานศึกษานาํผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วเิคราะห์เพื�อกาํหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พิ�มขึ�น โดยมีเป้าหมายใน

การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยี�ยม” รายละเอียดดงันี�

ประเดน็การพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)

�..พฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นที�ยอมรับของ ชุมชน สงัคม 1.1. สร้างภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาใหเ้ป็นที�ยอมรับของชุมชน �.�.

พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษารางวลัพระราชทาน สถาน

ศึกษาพอเพียง สถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาตามรอยพระ

ยคุลบาท สถานศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ และ อื�นๆ

2. พฒันาขบวนการเรียนการสอน เพื�อใหผู้เ้รียนมีความสามารถ มี

เจตคติและความคิดสร้างสรรค์

2.1. พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัโลกอาชีพใน

สภาวการณ์ปัจจุบนั �.�. พฒันาครู และบุคลากร ใหมี้ความรู้ความ

สามารถ เพื�อจดัการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกบัโลกอาชีพใน

สภาวการณ์ปัจจุบนั �.�.พฒันาสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้

เอื�อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ �.�.ขยายและพฒันาเครือข่ายความร่วม

มือ เพื�อส่งเสริมการจดัการศึกษาของสถานศึกษา �.�.พฒันาการ

จดัการศึกษาระบบทวภิาคีใหมี้คุณภาพตามที�หน่วยงานตน้สงักดั

กาํหนด

3. ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ 3.1. ยกระดบัสถานศึกษาใหเ้ป็นศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือของ

วชิาชีพ �.�. ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ �.�. ผู ้

สาํเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์�.�. ผูส้าํเร็จการศึกษามี

งานทาํและสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข


