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ก

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
วิทยาลั ย อาชี ว ศึกษาลํ าปางได ดํา เนิน การประกันคุ ณภาพภายในอยา งตอเนื่องอย างเป น
ประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวน
ร ว มของชุ ม ชน และนํ า ผลจากการประเมิ น ตนเอง การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากต น สั ง กั ด
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก จากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มาพัฒนาการจัด (องคการมหาชน) การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้ และไดแบงการรายงานออกเปน ๔ บทดังนี้
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ การดําเนินงานของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
และเปดเผยรายงานนี้ตอสาธารณชน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
มิถุนายน ๒๕๕๖

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ง

ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

๑

๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

๑

๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา

๙

๑.๓ ระบบโครงสรางการบริหาร

๑๓

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา

๑๔

๑.๕ ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐาน

๒๕

การศึกษาของสถานศึกษา
๑.๖ ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ตอนที่ ๒ การดําเนินงานของสถานศึกษา

๒๕
๒๖

๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา

๒๖

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๒๗

๒.๓ มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง

๒๘

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

๓๑

ตอนที่ ๓ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๓๔

มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

๓๔

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๕๑

มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๕๗

มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ

๗๑

มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

๗๒

ค

สารบัญ (ตอ)
หนา
มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

๗๕

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

๘๑
๘๕

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

๘๕

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

๘๗

บรรณานุกรม

๙๖

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เมื่อพ.ศ.๒๔๘๐ จังหวัดลําปาง ไดจัดตั้งสถานศึกษาขึ้น ชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยใช
งบประมาณประชาบาลในการกอตั้ง ไดเปดทําการสอนชางทอผา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๐ ในป
พ.ศ.๒๔๘๑ โดยเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณหาแยกประตูชัย เนื้อที่ ๘
ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา พ.ศ.๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีลําปาง” พ.ศ.๒๕๐๑ ไดรับ
อนุมัติใหเปดสอนระดับ “ระดับอาชีวะชั้นสูง” โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ม.ศ.๓)
เขาเรียนหลักสูตร ๓ ป เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับนี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ.๒๕๑๙ เขารวมกับโรงเรียนการชา งลํา ปาง และไดยกระดั บเปนวิ ทยาลั ย ใชชื่ อว า วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต ๒) และตอมาไดยกฐานะจากวิทยาเขต ๒ เปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลําปาง” ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปจจุบัน
สถานที่ตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ตั้งอยูเลขที่ ๒๗๒ ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ มีพื้นที่ ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ โทรสาร
๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘ เว็บไซต www.lampangvc.ac.th
ปรัชญา “คุณธรรมนําหนา พัฒนาวิชาชีพ” วิสัยทัศน เปนผูนําแหงภูมิภาคในการจัดการ
อาชีวศึกษา พันธกิจ ๑. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๒. สราง
ภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ และการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและ
สังคม ๓. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหการพัฒนาอยางตอเนื่อง ๔. สงเสริมใหมีการวิจัย สราง
นวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ๕. สรางโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจในการฝก
ทักษะสมรรถนะและความรูทางวิชาชีพเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ในสังคมโลกาภิวัตน เปาประสงค
ของสถานศึกษา ผูเรียนมีคุณลักษณะ L.V.C: L = Lusted Life ชีวิตใส V = Virtuous Mind ใจสวาง
C = Civilized Life พลเมืองดี
วิท ยาลัย อาชีว ศึกษาลํา ปางได ดํา เนินการประกันคุณ ภาพภายในอยา งต อเนื่องอยา งเป น
ประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวน
ร ว มของชุ ม ชน และนํ า ผลจากการประเมิ น ตนเอง การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากต น สั ง กั ด
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก จากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มาพัฒนาการจัด (องคการมหาชน) การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้

จ

ผลการประเมินตนเอง
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐาน

ดีมาก

๑. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา
๒. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา
๓. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
๔. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
๕. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
๖. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๗. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา









ดี

พอใช

ตอง
ตอง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

ฉ

แนวการพัฒนาสถานศึกษาในครั้งตอไป
ลําดับ
ยุทธศาสตร
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

เปาประสงค
กลยุทธ
1. เพื่อสรางผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการและ 1. Young Blood
วิชาชีพ
2. อิคคิวซัง
2. เพื่อสรางผูเรียนใหมีความสามารถในเชิงแขงขัน 3. มาไม
3. เพื่อสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

พัฒนาคุณภาพครู

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสอน
2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

1. ครูโดราเอมอน
2. มาไม

3. เพื่อสรางคานิยมที่ดีงามในการเปนครู
3

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารใหไดมาตรฐาน

1. ประดูบาน

2. เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
เปนประโยชน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

4

พัฒนาคุณภาพแหลง
เรียนรู

1. เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดานอาชีพ
2. สงเสริมการตอยอดองคความรูพัฒนาทักษะ
อาชีพ

1. วิทยาลัยนาอยู
2. Vocation Pizzazz
Center

ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
พ.ศ. ๒๔๘๐ จังหวัดลําปางไดจัดตั้ง ใชชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยใชเงินงบประมาณ
ประชาบาล เปดทําการสอนชางทอผา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๐
พ.ศ. ๒๔๘๑ โอนเขา สั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ กษา ได รั บ งบประมาณซื้ อ ที่ ดิ น บริ เ วณ ห า แยก
ประตูชัย เนื้อที่ ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา
พ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนชางเย็บเสื้อและทอผา” เปดสอนวิชาชางเย็บเสื้อผา
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิชา
พ.ศ. ๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีลําปาง”
พ.ศ. ๒๕๐๑ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับ “ระดับอาชีวะชั้นสูง” โดยรับนักเรียนที่สําเร็จ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ม.ศ.๓) เขาเรียนหลักสูตร ๓ ป เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร สาขาวิชา
ผ า และเครื่ อ งแต ง กาย สาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ นี้ แ ล ว ได รั บ
ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดเขารวมอยูในโครงการยูนิเซฟ เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
แผนกคหกรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง” เปดสอนสาขาวิชาพณิชยการ
อีกหนึ่งแผนก
พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรวมกับโรงเรียนการชางลําปางเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต ๒)
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดยกฐานะจากวิทยาเขต ๒ เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมื่อวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ และ ปดไปใน พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๒๕ เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตกรรม
กลุมวิชาวิจิตรศิลป
พ.ศ. ๒๕๒๖ เปดเพิ่มกลุมวิชาศิลปะประยุกต ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

๒

พ.ศ. ๒๕๒๗ เปด ปวท. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย ปวท. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับนักเรียนที่จบ
มัธ ยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคหกรรมเขา เรีย นเพิ่มเติ ม เพื่อให ค รบสูต ร ปวช.สาขาวิชาผา ฯ
อาหารและคหกรรมฯ
พ.ศ. ๒๕๒๙ เปด ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได ร ว มกั บ เอกชน คื อ บริ ษั ท เอ ก เซลเอนเตอร ไ พร ส จํ า กั ด เป ด ศู น ย
คอมพิวเตอร สอนนักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปด ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปด ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุมวิชาหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผา
(เซรามิค)
พ.ศ. ๒๕๓๗ เปด ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.๖ เขาศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุมธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) และการ
โรงแรม ซึ่งกลุมวิชาการโรงแรมไดปดใน พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปดภาคสมทบระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปด ภาคสมทบระดั บ ปวช. ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม ซึ่ ง ได ป ด ใน พ.ศ.
๒๕๔๔ และเปดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดปดใน พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปดใน พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปดระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล เปดหอศิลป
คณะศิลปกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เขารวมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
และจังหวัดลําปาง รวมเปนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปด ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานประชาสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปด ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน สาขางาน
ธุรกิจรับจัดงาน และไดปดในป พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
ขนาดพื้นที่ ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา
ที่ตั้ง ๒๗๒ ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐

๓

๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน
๑. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลําปาง ตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ตามทาง
หลวงแผนดินสายพหลโยธิน ประมาณ ๖๐๒ กม. ตามทางรถไฟประมาณ ๖๒๕ กม. มีเนื้อที่ประมาณ
๑๒,๕๓๓.๙๖๑ ตร.กม. หรือประมาณ ๗,๘๓๓,๗๒๖ ไร มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ ๕ ของภาครองจาก
เชียงใหม ตาก แมฮองสอน และเพชรบูรณ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดขางเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดแพร และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดลําพูน
๒. สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดลําปาง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล ๒๖๘.๘๐ เมตร พื้นที่มีลักษณะเปนรูปยาวรี
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของ
จังหวัด และในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางสวนมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา และตามลักษณะทาง
กายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพื้นที่เปนที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปน
แองแผนดินที่ยาวและกวางที่สุดในภาคเหนือ เรียกวา “อางลําปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน
๓ ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณ
ดวยไมมีคา ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ และงาว
บริเวณตอนกลางของจังหวัด เปนที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา ซึ่งเปนแหลง
เกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด ไดแก พื้นที่อําเภอหางฉัตร เมืองลําปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ
บริเวณตอนใตของจังหวัด เปนปาไมรัง บางสวนเปนทุงหญา ไดแก พื้นที่อําเภอเถิน
แมพริก บางสวนของอําเภอเสริมงาม และแมทะ
๓. สภาพภูมิอากาศ
จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เปนแองคลายกนกระทะ จึงทําใหอากาศรอนอบอาว
เกือบตลอดป ฤดูรอนรอนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ป ๒๕๕๒ มีอุณหภูมิสูงสุด ๔๒.๓๐ องศา
เซลเซียส ต่ําสุด ๑๓.๐ องศาเซลเซียส ปริมาณนาฝนวัดได ๙๗๗ มิลลิเมตร ลักษณะภูมิอากาศ แบง
ออกไดเปน ๓ ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มประมาณตนเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะรอน
อบอาว ชวงที่มีอากาศรอนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม

๔

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ อากาศจะหนาว
เย็น ชวงที่มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม
๔. ประชากร
ป ๒๕๕๓ จังหวัดลําปางมีประชากร จํานวน ๗๖๓,๘๐๑ คน เปนชาย ๓๗๖,๔๑๔
คน หญิง ๓๘๗,๓๘๗ คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองลําปาง รองลงไป คือ อําเภอ
เกาะคา อําเภอแมทะ และ อําเภอเถิน
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดลําปาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรปาไมและทรัพยากร
แรธาตุ ทรัพยากรปาไมจังหวัดลําปางมีเนื้อที่ปาไมตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จํานวน ๓๓ ปา เนื้อที่ ๕,๓๐๒,๔๗๔ ไร
สภาพเศรษฐกิจ
๑. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมของจังหวั ดลําปางในป ๒๕๕๑ มีผลิตภัณฑมวลรวม
๔๗,๕๓๕ ลานบาท รายไดสวนใหญ ขึ้นอยูกับสาขาการคาสงและคาปลีกมากที่สุดถึงรอยละ ๑๘.๕๕
คิดเปนมูลคา ๙,๐๐๑ ลานบาท รองลงมาเปนสาขาการอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา ตามลําดับ
(ที่มา : สนง.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
๒. รายไดประชากร
ในป ๒๕๔๙ ประชากรจังหวัดลําปางมีรายไดเฉลี่ย ๕๘,๒๑๐ บาท/คน/ป จัดอยูใน
อันดับ ๑๑ ของภาคเหนือ และอันดับ ๕๑ ของประเทศ
๓. การทองเที่ยว
๓.๑ ศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัด
จังหวัดลําปาง เปนจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการสงเสริมการทองเที่ยว
เพราะมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตและกิจการงานประเพณี โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะบริการใหนักทองเที่ยวมากมาย ดังนี้
ศักยภาพ
รายละเอียด
- ดานการคมนาคม
- สามารถเดินทางไดทั้งทางเครื่องบิน รถไฟและ
ทางรถยนต โดยเฉพาะเสนทางรถยนต สามารถ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบนไดทุก
จังหวัด
- ดานที่พัก
- มีที่พักรองรับนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ ทั้ง
โรงแรม เก็สตเฮาส รีสอรท และ โฮมสเตย

๕

ศักยภาพ
- ดานบริการนําเที่ยว
- ดานรานอาหาร

- ดานขอมูลขาวสาร

รายละเอียด
- มีบริษัทนําเที่ยวใหบริการนักทองเที่ยว พรอม
มัคคุเทศก
- มีรานอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทั้งอาหาร
พื้นบานและอาหารทั่ว ๆ ไป จัดไวบริการใหแก
นักทองเที่ยวเลือกชิมมากมาย
- มีศูนยขอมูลขาวสารใหบริการแกนักทองเที่ยว
คือ ศูนยขอมูลขาวสารการทองเที่ยวในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดหลังเกา และศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลนครลําปาง

๓.๒ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ประเภทแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร/ศาสนสถาน
- อุทยานแหงชาติแจซอน
- วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง
- ศูนยอนุรักษชางไทย
- ภาพเขียนสีกอน
- เขื่อนกิ่วลม
ประวัติศาสตร
- อุทยานแหงชาติถ้ําผาไท
ประตูผา
- อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล - วัดมอนพระยาแช
- น้ําตกวังแกว
- วัดพระธาตุเสด็จ
- อางเก็บน้ําวังเฮือ
- วัดศรีรองเมือง
- ภูเขาไฟ
- วัดพระแกวดอนเตา
- สวนปาทุงเกวียน
- วัดเจดียซาว
- วัดพระธาตุจอมปง
- วัดศรีชุม
- ศาลเจาพอประตูผา
- วัดปาฝาง
- วัดอักโขชัยคีรี
- ศาลเจาพอหลักเมือง
- วัดถ้ําพระสบาย
- วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค

ทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม
- ศูนยศิลปาชีพแมต๋ํา
- หมูบานแกะสลัก (บานหลุก)
- หมูบานทอผาพื้นเมือง
- หมูบานกระดาษสา
- โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก
- บานเสานัก

๖

สภาพสังคม
๑. การศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๒ จังหวัดลํา ปางมี จํานวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น ๔๕๖ แหง
แยกเปนสถานศึกษาของรัฐ ๔๓๔ แหง มีจานวนครู-อาจารย ๔,๖๔๐ คน นักเรียน ๗๙,๘๓๖ คน
อัตราสวนครู-อาจารย : นักเรียน-นักศึกษา ๑ : ๒๒ โรงเรียนเอกชน ๒๒ แหง จํานวนครู-อาจารย
๑,๒๑๓ คน นักเรียน-นักศึกษา ๒๔,๓๘๔ คน อัตราสวนครู-อาจารย : นักเรียน-นักศึกษา ๑ : ๒๐
ตามรายละเอียด ดังนี้
สังกัด

กอนประถมฯ
(คน)

ประถมศึกษา
(คน)

มัธยมศึกษา
(คน)

อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
(คน)

รวม
(คน)

- สถานศึกษาของรัฐ
- เอกชน
รวม

๙,๑๓๗
๔,๔๑๐
๑๓,๕๔๗

๓๓,๓๙๒
๙,๗๐๖
๔๓,๐๙๘

๓๔,๖๙๒
๘,๓๑๔
๔๓,๐๐๖

๒,๖๑๕
๑,๙๕๔
๔,๕๖๙

๗๙,๘๓๖
๒๔,๓๘๔
๑๐๔,๒๒๐

๒. การศาสนา
ประชากรส ว นใหญ ข องจั ง หวั ด ลํ า ปางนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ คิ ด เป น ร อ ยละ ๙๙
รองลงมา คือ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ตามลําดับ
จํานวนผู พระ
วัด
วัด
นับถือ อาราม
วัดราง มัสยิด โบสถ
ศาสนา
ราษฎร
ซิกข
ศาสนา หลวง
(แหง) (แหง) (แหง)
(แหง)
(แหง)
(คน)
(แหง)
- ศาสนาพุทธ
๗๖๐,๖๐๐ ๔
๖๙๑ ๑๐๔
- ศาสนาอิสลาม
๔๔๒
๑
- ศาสนาคริสต
๖,๔๗๓
๖๕
- ศาสนาฮินดู/พราหมณ
๘๑
๑
และซิกข

๗

ป ๒๕๕๒ จังหวัดลําปางมีวัดมหานิกาย จํานวน ๖๗๙ วัด และวัดธรรมยุต จํานวน
๑๖ วัด และมีพระภิกษุ จํานวน ๒,๐๖๐ รูป และสามเณร ๑,๘๕๖ รูป แยกเปน
ประเภท
มหานิกาย (จํานวนรูป)
ธรรมยุต (จํานวนรูป)
- พระภิกษุ
๑,๙๖๙
๙๑
- สามเณร
๑,๘๔๕
๑๑
๓. การสาธารณสุข
ในป ๒๕๕๓ จังหวัดลําปางมีจํา นวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ภาคเอกชน
และอัตราสวนบุคลากรทางสาธารณสุขตอประชากร ดังนี้
๓.๑ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
๓.๒ สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน
๓.๓ สวนบุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ แยกไดดังนี้
ประเภท
จํานวน (คน)
อัตราตอประชากร
- แพทย
๑๖๖
๑ : ๔,๖๐๑
- ทันตแพทย
๔๙
๑ : ๑๕,๕๘๘
- เภสัชกร
๘๙
๑ : ๘,๕๘๒
- พยาบาล
๑,๔๐๐
๑ : ๕๔๖
- เจาหนาที่สาธารณสุข
๖๖๒
๑ : ๑,๑๕๔
- เจาหนาที่อื่น ๆ
๑๘๘
๑ : ๔,๐๖๓
ที่มา : www.lampang.go.th

๘

๑.๑.๔ งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๔๙,๑๕๗,๑๔๖.๘๖ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๑
ตารางที่ ๑.๑ งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
๑
งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางประจํา)
๓๘,๙๐๙,๐๗๙.๖๒
๒
งบดําเนินการ
๒.๑ งบดําเนินงาน
๗,๗๖๔,๙๔๔.๓๑
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
๑,๔๕๓,๓๙๕.๕๓
๓
งบเรียนฟรี ๑๕ ป
๓.๑ คาจัดการเรียนการสอน
๑๑,๖๒๒,๑๐๐.๐๐
๓.๒ คาหนังสือ+เครื่องแบบ+คาอุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๙,๓๕๔,๔๗๗.๐๐
๔
งบรายจายอื่น
๔.๑ โครงการ Fix it Center
๒๘๒,๓๒๐.๐๐
๔.๒ สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
๑๒๙,๘๑๔.๗๐
๔.๓ โครงการคุณธรรมนําความรูเศรษฐกิจพอเพียง
๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.๔ โครงการหารายไดระหวางเรียน
๗๘,๒๐๐.๐๐
๔.๕ โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
๘๔,๐๐๐.๐๐

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ

๙

๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๕ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพ
ปจจุบันของศึกษามี ดังนี้
๑.๒.๑ จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑.๒ ถึงตารางที่ ๑.๕
ตารางที่ ๑.๒ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปกติ+ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ปวช.๑
๑๔๐
๖๕๕
ปวช.๒
๘๘
๖๓๓
ปวช.๓
๘๔
๖๒๕
รวมระดับ ปวช. ๓๑๒ ๑,๙๑๓
ปวส.๑
๔๒
๔๘๔
ปวส.๒
๑๙
๕๑๙
รวมระดับ ปวส.
๖๑
๑,๐๐๓
รวมทั้งหมด
๓๗๓ ๒,๙๑๖
-

รวม
ชาย
๑๔๐
๘๘
๘๔
๓๑๒
๔๒
๑๙
๖๑
๓๗๓

หญิง
๖๕๕
๖๓๓
๖๒๕
๑,๙๑๓
๔๘๔
๕๑๙
๑,๐๐๓
๒,๙๑๖

ทั้งหมด
๗๙๕
๗๒๑
๗๐๙
๒,๒๒๕
๕๒๖
๕๓๘
๑,๐๖๔
๓,๒๘๙

ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ที่มา : งานทะเบียน

๑๐

ตารางที่ ๑.๓ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

ป.โท

ป.ตรี

ต่ํากวา

ครูคศ.๑

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

ป.เอก

๑
๑
๒

๒
๙ ๗
๓ ๗
๗ ๘
๑๙ ๒๔

๓
๑๔
๑๘
๔
๓๘
๗๗

๑
๑

๔
๗
๓
๑
๒๔
๓๙

๑๔
๑๕
๑๐
๒๒
๖๑

-

๑
๒
๓

๑
๖
๑๒
๒
๒๖
๔๗

๔
๔
๖
๖
๑๐
๓๐

อัตราจาง

๕
๑๑
๑๘
๘
๓๘
๘๐

วุฒิการศึกษา

หญิง

๕
๒๑
๑๘
๑๑
๔๖
๑๐๑

เพศ

ชาย

ฝายผูบริหาร
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาศิลปกรรม
แผนกวิชาพาณิชยกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

พนักงานฯ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

ขาราชการ

สถานภาพ

ที่มา : งานบุคลากร

๑๑

๑๔

๑
-

๑
๖
-

๓ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑
๑๑ ๑๗
๒
๑
-

๓
๑
๒
๒
๒
๒
๑

๑๖
-

-

๑
๑
๑
-

๒
๑
๒
๒
๓
๑
๑

-

๑

-

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

๑

-

-

๑

๑

-

-

-

-

๑

-

ชาย

๓
๑
๒
๑
๒
๑๖
๒
๑

จํานวน
(คน)

ลูกจางชั่วคราว

สูงกวาปริญญาตรี

๑๓

ปริญญาตรี

๑๒

ปวส./อนุปริญญา

๑๑

ม.ปลาย/ปวช.

๑๐

ม.ตนหรือต่ํากวา

๙

งานบริหารทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานศูนยขอมูล
สารสนเทศ
งานความรวมมือ
งานสงเสริมผลิตผล
การคาและประกอบ
ธุรกิจ

หญิง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา

ลูกจางประจํา

ขอ

ขาราชการก.พ.

ตารางที่ ๑.๔ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา

๑๒

ชาย

หญิง

ม.ตนหรือต่ํากวา

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
๑๖ งานครูที่ปรึกษา
๑๕

ลูกจางชั่วคราว

งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

ขอ

เพศ

ขาราชการก.พ.

สถานภาพ

๑

-

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

๑

-

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

๑

-

-

๑

-

๑

-

-

๑

-

-

๒

-

-

๒

-

๒

-

๑

-

๑

-

๑

-

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

๔

-

-

๔

-

๔

-

-

-

๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

๑

๑

-

-

-

-

๑

-

๔๑

๑

๖

๓๔ ๑๖ ๒๕ ๑๕

๑

๓

๒๒

-

จํานวน
(คน)

๑๗ งานปกครอง
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน
งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน
งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน
งานวัดผลประเมินผล
งานวิทยบริการและ
หองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการ
สอน
รวมทั้งหมด

ที่มา : งานบุคลากร

๑๓
๑.๓ ระบบโครงสรางการบริหาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาววารี ชีวะเจริญ

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายวิเชียร เปยปลูก

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศิรวินันทน ศุภชนานันท

หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางอัญจนา โพธิ์อยู

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางปภัสสร อินทโสตถิ

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางวรรณภนา ไกวัลอาภรณ

หัวหนางานบุคลากร
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางชญานันทน ธิราช

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางสาวจงกล นันทพล

หัวหนางานการเงิน
นางดวงพร มีสมบัติ

หัวหนางานความรวมมือ
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร

หัวหนางานปกครอง
นายกฤษณะ เฉลิมชัย

หัวหนางานบัญชี
นางบุษบา ครอบครอง

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
นางสาวจิตตใส แกวบุญเรือง

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
นางรจนา เฉลิมชัย

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวอัมรา ศิริประยงค

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคา
และประกอบธุรกิจ
นางกมลวรรณ โลหิตกาญจน

หัวหนางานโครงการพิเศษและ การ
บริการชุมชน
นายจาตุรนต บริจินดา

หัวหนางานพัสดุ
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
หัวหนางานอาคารสถานที่
นางสาวศิวนาถ พึ่งคง
หัวหนางานทะเบียน
นางพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางดวงทอง รูปดี

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
นายปณิทัต ลี้จินดา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธและ
แผนกวิชาชีพ
 หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
 หัวหนาแผนกวิชาคหกรรม
 หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีผา
และเครื่องแตงกาย
 หัวหนาแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
 หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
 หัวหนาแผนกวิชาเลขานุการ
 หัวหนาแผนกวิชาการตลาด
 หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
 หัวหนาแผนกวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก
 หัวหนาแผนกวิชาพณิชยการ
 หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 หัวหนาแผนกวิชาศิลปกรรม

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน
หัวหนางานวัดผลประเมินผล
นางสาวจําแรง วงศฟู
หัวหนางานวิทยบริการและ
หองสมุด
นางพัชรินทร ขุมนาค
หัวหนางานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางอารีรัตน พุทธวงศ
หัวหนางานสื่อการเรียน
การสอน
นางกนกพร คงสมบูรณ

๑๔

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕ รางวัลระดับชาติ
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา
ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๑
รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจดีเดน
โครงการอาชีวะสรางสรรคแปรผันสู
ธุรกิจ ป ๒๐๑๒

๒

๓

ผูเขารวมแขงขัน
นางสาวสุจิตรา สุทปา
นายธีรากร สุวรรณ
นายชัยวุฒิ พรมยศ

สถานที่จัด/หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ ศูนย
ใหคําปรึกษา
นางสาวหทัยกานต วงศชุมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวจุฑามาศ ประมาณ
ผูควบคุมทีม
ครูจิตตใส แกวบุญเรือง
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันการอาน
ผูควบคุมทีม
วัดยานนาวา
พระธรรมพรอมคําแปล ชิงถวยพระราช ครูวรรณนภา ไกลวัลอาภรณ กรุงเทพมหานคร
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ภาคภาษาบาลี-ไทย และ
ภาคภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
นายณหฤทธิ์ เปงราชรอง สํานักงานคณะกรรมการ
R-Style Dancing กิจกรรมนันทนาการ นายกฤษติชัย กระจาย
การอาชีวศึกษา
เวทีกลาง งานสัปดาหของขวัญ
นายเมืองแมน รัตนชัย
ผลิตภัณฑอาชีวะ ประจําป ๒๕๕๕
นายอัศฐาวุฒิ ปนเฉย
นายกีรติ หนอวงศ
นายกฤษฑาวุฒิ เปงสีคํา
นางสาววรรธนภรณ รักสุจริต

๔

รางวัลดีเดน ๒ การแขงขันทําบัญชีดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป (Smart Biz) ครั้งที่
๓

ผูควบคุมทีม
ครูไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน
ครูศิลธรรม ชัยมงคล
นางสาวกานติมา ติตาวงศ
นางสาวสวลักษณ รองตั้ง
ผูควบคุมทีม
ครูกนกพร คงสมบูรณ
ครูยุวดี กันทะ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมกับ
บริษัทคริสตอลซอฟท
จํากัด (มหาชน)

๑๕

ลําดับที่

รางวัลที่ไดรับ

๕

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการ
แขงขันหุนยนตยุวชน อาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่อผลงาน "ผลงานสิ่งประดิษฐ เม็ดอม
ระงับกลิ่นปากจากใบฝรั่ง สิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๑ " สิ่งประดิษฐประเภท
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป"

๖

๗

ผูเขารวมแขงขัน

นางสาวอินธุอร เปยสาย
นางสาวรัตตํารณ สุวงคเครือ
นางสาววิจิตรา แกวตา
นางสาวอรุณรัตน ประพันธ
นางสาวณิชาภัทร บุญเรือง
นางสาวทวัญญา วงคสมุทร
นางสาวศิริพร สุทะปาราง
ผูควบคุมทีม
ครูจิตตใส แกวบุญเรือง
ครูนิลรัตน ซอนเขียว
ครูธนวรรณ พันธุทิพยกุล
ครูศิริพร ไชยรุงเรือง
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวด นายธวัชชัย ฟองเกต
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการ
นางสาวแคทลียา มาแดง
แขงขันหุนยนตยุวชน อาชีวศึกษา
นางสาวพัชรา นวลสาแล
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา๒๕๕๕
นางสาวรสริน เขษมพิทักษ
ชื่อผลงาน "ผลงานสิ่งประดิษฐ
สิน นางสาวกชกร ฮอธิวงค
เครื่องดื่มมะกรูดผง สิ่งประดิษฐประเภท นางสาวชญาดา ฟนเครือ
ที่ ๓ " สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑ
นางสาวกชรพร รุงโรจน
สําเร็จรูป"
ผูควบคุมทีม
ครูพรทิพย สุวรรณเลิศ และ
ครูแผนกอาหารและ
โภชนาการ
รางวัล เหรียญทองแดงการแขงขัน
นางสาวเจนจิรา นุชกิจ
ทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai นางสาวกมลชนก อินทรขวาง
Fusion Set ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา นางสาวธนารีย เปงวัง
ผูควบคุมทีม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจําป
ครูกมลโมทย จํารัสโรมรัน และ
การศึกษา ๒๕๕๕
ครูมรรษณา จัดดี

สถานที่จัด/หนวยงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

๑๖

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕ รางวัลระดับชาติ
ประเภทผลงานครู
ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๑ รางวัลดีเดน ประเภทศิลปกรรม ชื่อ
ผลงาน “ยุง...ยุง เขลางค ๕๕๕
นิทรรศการศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๖
๒ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภท
ผูบริหาร
๓ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

ผูไดรับรางวัล
ครูรุงนภา ยืนยงวนานนท

สถานที่จัด/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายปณิทัต ลี้จินดา

คุรุสภา

๑.นางประภัสสร อินทโสตถิ คุรุสภา
๒.นางศิริลักษณ วิภาศรีนิมิต
๓.นางสาวฉันทนา หอมขจร
๔.นางสาวอัมรา ศิริประยงค
๕.นายวิญู คงฉิม
๖.นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ

๗.นางพัชรินทร ขุมนาค
๘.นางสาวจิตตใส แกวบุญเรือง

๙.นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
๑๐.นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
๑๑.นายชัยวัฒน วงศโทะ
๑๒.นางสาวจงกล นันทพล
13.นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล
๑๔.นางกิติยา สันคม
๑๕.นางอัญจนา โพธิ์อยู
๑๖.นางอังคณา สอนลาย
๑๗.นางชญานันทน ธิราช
๑๘.นายคนึง ศรีอําพร
๑๙.นายทศพล วิจารณกรณ
๒๐.นางสาวจิราภรณ ตุยบุญมา

๔

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัลครูผูสอน
ดีเดน

๑.นายจิรศักด คลุมดวง
๒.นางรจนา เฉลิมชัย

คุรุสภา

๑๗

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕ รางวัลระดับภาค
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา
ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๑
รางวัลระดับ เหรียญเงิน ในการแขงขัน
โครงการผลิตแชมพูผสมครีมนวดดวย
น้ํานมแพะและกากกาแฟ

๒

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการ
แขงขันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้
ขาวกลอง

ผูเขารวมแขงขัน
สถานที่จัด/หนวยงาน
นางสาวนิศารัตน ดวงชะภา งานการประกวดและ
นางสาวแพรพรรณ ดวงวงศ แสดงนิทรรศการ
นางสาวระวิวรรณ ทรัพยประเสริฐ โครงงานวิทยาศาสตร
ผูควบคุมทีม
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ
ครูจิตตใส แกวบุญเรือง
ปวส. จัดโดยอาชีวศึกษา
ครูนิลรัตน ซอนเขียว
ภาคเหนือ
นางสาวปทมา มีครัว
งานการประกวดและ
นางสาวรัตนา ตุยเต็มวงศ แสดงนิทรรศการ
นางสาวขวัญนรินทร งามลอม โครงงานวิทยาศาสตร
ผูควบคุมทีม
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ
ครูกมลวรรณ โลหิตกาญจน ปวส. จัดโดยอาชีวศึกษา
ครูนิลรัตน ซอนเขียว
ภาคเหนือ

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕ รางวัลระดับจังหวัด
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา
ลําดับที่
๑
๒

๓

รางวัลที่ไดรับ
ผูเขารวมแขงขัน
รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันฮู นักเรียน ๖๐ คน
ลาฮูป ประเภทลีลา ระดับจังหวัดลําปาง
รางวัลชนะเลิศการแขง ฮูลาฮูป (ประเภท นางสาววราภรณ ไชยศรีษะ
มาราธอน) ระดับจังหวัด
ผูควบคุมทีม
ครูไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน
ครูศีลธรรม ชัยมงคล
นายธวัชชัย ฟองเกต
รางวัลเหรียญทองแดงการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขัน นางสาวแคทลียา มาแดง
นางสาวพัชรา นวลสาแล
หุนยนตยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา นางสาวรสริน เขษมพิทักษสิน
นางสาวกชกร ฮอธิวงค
๒๕๕๕ ชื่อผลงาน “ผลงานสิ่งประดิษฐ
เครื่องดื่มมะกรูดผง”สิ่งประดิษฐประเภทที่ นางสาวชญาดา ฟนเครือ
นางสาวกชรพร รุงโรจน
๓ สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ผูควบคุมทีม
ครูพรทิพย สุวรรณเลิศ
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ

สถานที่จัด/หนวยงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

๑๘

ลําดับที่
๑
๒

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕ รางวัลระดับจังหวัด
ประเภทผลงานครู
รางวัลที่ไดรับ
ผูไดรับรางวัล
ครูดีเดนระดับ อศจ. ลําปาง ประเภท
ผูบริหาร
ครูดีเดนระดับ อศจ. ประเภทครู

นางสาววารี ชีวะเจริญ
นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ
นายชัยวัฒน วงศโทะ
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย
นางมายูร สีบุญเรือง
นางสาวศิริพร ไชยรุงเรือง
นายคนึง ศรีอําพร
นายนิพนธ รองพืช
นางดวงทอง รูปดี
นางสาวพรรณี เชื้อคําลือ

สถานที่จัด/หนวยงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา
ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๑
ชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทสิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชื่อผลงานแผนรองเทาชวย
ดับกลิ่น

๒

รองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน
Husk paper

ผูเขารวมแขงขัน
นางสาวนุจรี คํากุณะ
นางสาวมนทาทิพย สีขาว
นางสาวศรัญญา วงคอิน
นางสาวพรไพลิน อินตะพันธ
นางสาวศศิธร หลาคําเปยง
ผูควบคุมทีม
ครูนิพนธ รองพืช
นายพลวัตร จันทิมา
นายบุญพิทักษ อินเปย
นางสาวรัชฎาพร ตามกูล
นางสาวศิริกัญญา ปลาทอง
นางสาวหนึ่งฤทัย ประสม
ผูควบคุมทีม
ครูธนพล กันยะติ๊บ
ครูมายูร สีบุญเรือง
ครูศิริพร ไชยรุงเรือง

สถานที่จัด/หนวยงาน
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

๑๙

ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๓
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน โทนเนอรจาก
น้ํามะเฟอง

๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน
เครื่องปรุงรสสมตํากอน

ผูเขารวมแขงขัน

สถานที่จัด/หนวยงาน
นางสาวบุญพิทักษ จันทรแสง วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/
นางสาวกัลยกมล ทิธัมมา อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
นางสาวพรรณโสภา มูลปะละ

นางสาวพรศิริ มูลปะละ
นางสาวพรพรรณ คันธาทิพย
ผูควบคุมทีม
ครูณฐนันธ พิริยะธนาธรรม
นายเมทิน ซาวใจ
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/
นายตอพงษ จอมพลเสถียร อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
นางสาวปทมา มีครับ
นางสาวรัตนา ตุยเต็มวงศ
นางสาวขวัญนรินทร งามสอม

นางสาวกชพร รุงโรจน
นางสาวอัมพิกา สุมา
นางสาวรัชนี ปองแกวนอย
นางสาวณัฐกานต เชื้อบุญยืน
นางสาวจารุวรรณ สุขพันธ
ผูควบคุมทีม
ครูพรทิพย สุวรรณเลิศ
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ

๕

๖

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน น้ํา
ยําปรุงสําเร็จ

นางสาวกมล เกียติพงษ
นายพงษดนัย เขื่อนสอน
นางสาวณัฐณิชา ทรงงาม
นางสาวปพิชญา มงคลจันทร
นางสาวอรจิรา นันสุวรรณ
ผูควบคุมทีม
ครูมรรษณา จัดดี
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภท
นางสาวอริสา สมบุญ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ
นางสาวพรสุดา ปนมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน บาน นางสาวอภิรดี จําปา
แหงความรูเปดประตูสูอาเซียน
นางสาวอริสา สุริยวงค
นางสาวพิชกุล อรุณพงษ
ผูควบคุม
ครูจรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยเทคนิค
ลําปาง/ อาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง

๒๐

ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๗
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน
หมอนสุขภาพระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐
พ.ย. ๕๕

ผูเขารวมแขงขัน
สถานที่จัด/หนวยงาน
นางสาวชมาพร กํานันตา วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/
นางสาวธิดา สฤษดิ์ทองกล อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
นางสาวศุภตัตน ยืนยงศิริมาศ

นางสาวกูฎา พงศพูนวิวันฒน
นางสาวสุกันยา สวางยิ่งเจริญ

ผูควบคุมทีม
ครูพัชรินทร มีทรัพย
ครูพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒

ชนะเลิศ สุนทรพจนภาษาจีน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่
๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๕๕

นางสาวอรณี วาเล็กบุตร
ผูควบคุมทีม
ครูอารีรัตน พุทธวงศ และ
Miss.Liting Huang
ชนะเลิศ ดนตรีไทย ระดับอาชีวศึกษา นางสาวภรัณยา คาทอง
จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ ผูควบคุมทีม
พ.ค. ๕๕
ครูกฤษณะ เฉลิมชัย
ชนะเลิศ รองเพลงไทยลูกทุงชาย – หญิง นางสาวอชิรญาณ รัตนชัย
รองเพลงไทยสากลชาย-หญิง และ เพลง นางสาวสัตตบงกช สิงหคํา
สากล ชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษา
ผูควบคุมทีม
จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ ครูไตรสิทธิ สิงหภิวัฒน
พ.ค. ๕๕
ครูศลี ธรรม ชัยมงคล
ชนะเลิศ วงดนตรีสากลคนพันธุ R ระดับ นายสิทธิพงษ มีลาภ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระหวางวันที่ ๑๙ – นายปริวรรษ ตั้งกุลบริบูรณ
๒๐ พ.ค. ๕๕
นายมนชิต กีติพรหม
นายภควัต วรกุล
นายปฏิภรณ วินทะนะ
นายธนากร ปานะโปย
ผูควบคุมทีม
ครูประยุทธ ภาคบุญ
นางสาวเจนจิรา ใจอินตะ
ชนะเลิศการแขงขัน การบัญชีกับ
นางสาวภารวี คําเขื่อน
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช. ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ผูควบคุมทีม
ครูกนกพร คงสมบูรณ
๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๕
ครูวรรณา เทพฉิม
ครูอัญชุลี ทวีบุญ
ครูออยใจ แดงอินทร
ครูณปภัช เยาวสกุลมาศ

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

๒๑

ลําดับที่
รางวัลที่ไดรับ
๑๓ ชนะเลิศ การบัญชีกับคอมพิวเตอร
ระดับ ปวส. ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐
พ.ค. ๕๕

๑๔

ชนะเลิศ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
อาชีพ ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐
พ.ค. ๕๕

๑๕

ชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่
๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๕

๑๖

๑๗

๑๘

ผูเขารวมแขงขัน

สถานที่จัด/หนวยงาน

นายธีระพล เปยสุยะ
นายธนกฤต จิระแสงเมืองมา
ผูควบคุมทีม
ครูกนกพร คงสมบูรณ
ครูวรรณา เทพฉิม
ครูอัญชุลี ทวีบุญ
ครูออยใจ แดงอินทร
ครูณปภัช เยาวสกุลมาศ
นางสาวกัณติกาล เปงตัน
นางสาวหทัยชนก วัลยลดา
ผูควบคุมทีม
ครูกนกพร คงสมบูรณ
ครูวรรณา เทพฉิม
ครูอัญชุลี ทวีบุญ
ครูออยใจ แดงอินทร
นางสาวนารินทร อยางสมบูรณ

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
นางสาวปญญาพร เลิศเจริญวิริยา อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
นางสาวศิริวรรณ มาแซ
นางสาวนฤภรณ สูตรเลข
นางสาวจุฑารัตน ทาววงคบาล
ผูควบคุมทีม
ครูกัลยา ผลศิริ
ชนะเลิศ พิมพดีดภาษาอังกฤษ ระดับ
นางสาวหทัยภัทร ธรรมจักร วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ นางสาวอัญชลี กันธิ
จังหวัดลําปาง/อาชีวศึกษา
– ๒๐ พ.ค. ๕๕
ผูควบคุมทีม
จังหวัดลําปาง
ครูกิติยา สันคม
ชนะเลิศ พิมพดีดภาษาไทย ระดับ
นางสาวอันธิกา ศรีโพธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่
นางสาวดาราพร ทิมเทียน
จังหวัดลําปาง/อาชีวศึกษา
๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๕
ผูควบคุมทีม
จังหวัดลําปาง
ครูกิติยา สันคม
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สิ่งประดิษฐ
นางสาวนุจรี คํากุณะ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนา
นางสาวมนทาทิพย สีขาว
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
คุณภาพชีวิต เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ
นางสาวศรัญญา วงคอิน
แผนรองเทาชวยดับกลิ่น
นางสาวพรไพลิน อินตะพันธ
นางสาวศศิธร หลาคําเปยง
ผูควบคุมทีม
ครูนิพนธ รองพืช

๒๒

ลําดับที่
๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

รางวัลที่ไดรับ
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ สิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ
Husk paper

ผูเขารวมแขงขัน

นายพลวัตร จันทิมา
นายบุญพิทักษ อินเปย
นางสาวรัชฎาพร ตามกูล
นางสาวศิริกัญญา ปลาทอง
นางสาวหนึ่งฤทัย ประสม
ผูควบคุมทีม
ครูธนพล กันยะติ๊บ
ครูมายูร สีบุญเรือง
ครูศิริพร ไชยรุงเรือง
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๕
นางสาวบุญพิทักษ จันทรแสง
สิ่งประดิษฐประเภทภูมิปญญาสรางสรรค นางสาวกัลยกมล ทิธัมมา
เศรษฐกิจ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ โทน นางสาวพรรณโสภา มูลปะละ
เนอรจากน้ํามันมะเฟอง
นางสาวพรศิริ มูลปะละ
นางสาวพรพรรณ คันธาทิพย
ผูควบคุมทีม
ครูณฐนันธ พิริยะธนาธรรม
ชนะเลิศ อันดับ ๑ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๓ นายเมทิน ซาวใจ
สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป เจาของ
นายตอพงษ ชยากรฐิตินันท
ผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องปรุงสมตํากอน
นางสาวปทมา มีครัว
นางสาวรัตนา ตุยเต็มวงศ
นางสาวขวัญนริทนร งามลอม
นางสาสกชพร รุงโรจน
นางสาวรัชนี ปองแกวนอย
นางสาวอัมพิกา สุมา
นางสาวณัฐกานต เชื้อบุญยืน
นางสาวจารุวรรณ สุขพันธ
ผูควบคุมทีม
ครูพรทิพย สุวรรณเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ สิ่งประดิษฐประเภท นายกมล เกียรติพงษ
ที่ ๓ สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป
นายพงษดนัย เขื่อนสอน
เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ น้ํายําปรุงสําเร็จ นางสาวปพิชญา มงคลจันทร
นางสาวณัฐณิชา ทรงงาม
ผูควบคุมทีม
ครูมรรษณา จัดดี

สถานที่จัด/หนวยงาน
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

๒๓

ลําดับที่
๒๓

๒๔

รางวัลที่ไดรับ
รองชนะเลิศ อันดับ ๓ สิ่งประดิษฐประเภท
ที่ ๓ สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป
เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ บานแหงความรู
เปดประตูสูอาเซียน

ผูเขารวมแขงขัน
สถานที่จัด/หนวยงาน
นางสาวจริสา สมบูญ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
นางสาวพรสุดา ปนมา
นางสาวอภิรดร จําปา
นางสาวอริสา สุริยะวงค
นางสาวพิชกุล อรุณพงษ
ผูควบคุมทีม
ครูจรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ สิ่งประดิษฐประเภท นางสาวสุกันยา สวางยิ่งเจริญ อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
ที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวกูฎา พงศพูนวิวัฒน
เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ หมอนสุขภาพ นางสาวศุภรัตน ยีนยงศีรีมาศ
นางสาวธิดา สฤษดิ์ทองกุล
นางสาวชมาพร กานันตา
ผูควบคุมทีม
ครูพัชรินทร มีทรัพย

๑.๕ ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึง่ ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
๑. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๔. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
๕. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
๖. การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
๗. การประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
๘๕%
๘๐%
๘๕%
๘๕%
๗๕%
๘๕%
๘๐%

๒๔

๑.๖ ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
๑. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
๒. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
๓. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
๔. ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
๕. ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

เปาหมายความสําเร็จ
๗๐%
๖๕%
๗๐%
๖๐%
๗๕%

ตอนที่ ๒
การดําเนินงานของสถานศึกษา
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญา
คุณธรรมนําหนา พัฒนาวิชาชีพ
Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.
วิสัยทัศน
เปนผูนําแหงภูมิภาคในการจัดการอาชีวศึกษา
Leadership of the region in Vocational Education Management.
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
To qualify the teaching and learning methods of vocational education to
international standard.
๒. สรางภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ และการใหบริการวิชาชีพ
แกชุมชนและสังคม
To build a network of cooperation partners in vocational education, and
provide vocational services to the communities.
๓. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหการพัฒนาอยางตอเนื่อง
To promote and support the personals to have continuous improvement.
๔. สงเสริมใหมีการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
To facilitate the research works, create innovations and develop a knowledge
for vocational development.
๕. สรางโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจในการฝกทักษะสมรรถนะและความรูทางวิชาชีพเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต ในสังคมโลกาภิวัตน
To provide opportunities for students and other people who interested in
practicing the vocational capability skills and vocational knowledge for long-life
education in globalization societies.

๒๗

เปาประสงคของสถานศึกษา
ผูเรียนมีคุณลักษณะ L.V.C
L = Lusted Life
ชีวิตใส
V = Virtuous Mind

ใจสวาง

C = Civilized Life

พลเมืองดี

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตรการ
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
พัฒนา
คุณภาพผูเรียน ๑.เพื่อสรางผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ ๑.Young Blood
๒.เพื่อสรางผูเรียนใหมีความสามารถในเชิงแขงขัน
๒.อิคคิวซัง
๓.เพื่อสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓.มาไม
คุณภาพครู
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสอน
๑.ครูโดราเอมอน
๒.เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๒.มาไม
๓.เพื่อสรางคานิยมที่ดีงามในครู
คุณภาพการ
๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหารใหไดมาตรฐาน
๑.ประดูบาน
บริหารจัดการ
๒.เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเปน
ประโยชน
๓.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
คุณภาพแหลง
๑.เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดานอาชีพ
๑.วิทยาลัยนาอยู
เรียนรู
๒.สงเสริมการตอยอดองคความรูพัฒนาทักษะอาชีพ
๒.Vocational
Pizzazz Center

๒๘

๒.๓ มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึง
กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน
มาตรการปองกันและควบคุม
เปาหมายความสําเร็จ
๒.๓.๑ ความเสี่ยงดานความ ๑. มาตรการไมอนุญาตใหนักเรียน ๑.เพื่อปองกันไมใหนักเรียน
ปลอดภัยของผูเรียน ครูและ ระดับปวช. ออกนอกสถานศึกษา ระดับปวช.ออกไปนอก
บุคลากรภายในสถานศึกษา
กอนเวลา ๑๕.๐๐ น.
สถานศึกษา แกปญหาการ
๒.ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ
ทะเลาะวิวาท มั่วสุมตามหอพัก
ทางเขาออกวิทยาลัย และใน
บานเชาและสวนสาธารณะ
บริเวณที่เปนจุดอับหรือพื้นที่เสี่ยง ๒.เพื่อเปนการปองปรามและ
๓.ติดตั้งตูแดงของสถานี
บันทึกเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
ตํารวจภูธรเมืองลําปางไว บริเวณ เก็บไวเปนหลักฐาน
ประตูดานหนาวิทยาลัย
๓.เพื่อใหมีตํารวจสายตรวจมา
ดูแลความเรียบรอยหนา
วิทยาลัย ในชวงเวลานักเรียน
นักศึกษาเลิกเรียน
๒.๓.๒ ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท

๑. แตงตั้งครูปกครองประจํา
สาขาวิชา
๒.แตงตั้งครูที่ปรึกษาประจํา
นักเรียนนักศึกษาทุกกลุม
๓.สรางเครือขายและประสาน
ความสัมพันธกับครูปกครองของ
สถานศึกษาอื่น ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน

๑.เพื่อดูแล ปกครอง แกปญหา
และพัฒนาวินัยใหแกนักเรียน
นักศึกษาในสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ
๒.เพื่ออบรมสั่งสอน ดูแล
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแก
นักเรียนนักศึกษา
๓.เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ชวยเหลือกัน สอดสองดูแล
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
นักเรียนนักศึกษา

๒๙

ดาน
๒.๓.๓ ความเสี่ยงดาน
สิ่งเสพติด

๒.๓.๔ ความเสี่ยงดานสังคม
เชน การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร

มาตรการปองกันและควบคุม
๑.รณรงคสรางภูมิคุมกันดานยา
เสพติด
๒.คัดกรองเพื่อคนหาผูใชสารเสพ
ติด
๓.ปองปราบ ตรวจคน สุมตรวจ
ปสสาวะเพื่อปรามการเกี่ยวของ
กับสารเสพติดในสถานศึกษา
๔.แกไข บําบัดผูเสพ ผูติดสารเสพ
ติด
๕.ดูแล ติดตาม กํากับ การใชชีวิต
การเรียน เพื่อใหภาวะจิตใจ
เขมแข็ง
๑.จัดทําโครงการ (Up to Me)
ปองกันการตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงค
๒.จัดทําโครงการ (STOP TEEN
MOM) หยุดคุณแมวัยใส
๓.จัดทําโครงการปองกัน
ปลอดภัยหางไกลเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เปาหมายความสําเร็จ
๑.ผูคายาเสพติดไมมีปรากฏใน
วิทยาลัย
๒.ผูเสพไดรับการบําบัด ลด ละ
เลิกเสพในที่สุด
๓.เปนสถานศึกษาสีขาว

๑.นักเรียนนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาของการแพร
ระบาดของโรคเอดสและการ
ปองกัน
๒.นักเรียนนักศึกษาทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสและ
รวมมือเผยแพรขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนเพื่อเสริมสราง
ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคเอดส
๓.นักเรียนนักศึกษามีความรูใน
การปองกันโรคเอดส เขาใจเรื่อง
เพศและปฏิบัติตนในเรื่องความ
รักใหเหมาะสมกับวัย

๓๐

ดาน
๒.๓.๕ ความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม

มาตรการปองกันและควบคุม
๑. มาตรการไมอนุญาตใหนักเรียน
ระดับ ปวช. ออกนอกสถานศึกษา
กอนเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒. แตงตั้งครูปกครองประจํา
สาขาวิชา
๓.แตงตั้งครูที่ปรึกษาประจํา
นักเรียนนักศึกษาทุกกลุม
๔.สรางเครือขายและประสาน
ความสัมพันธกับครูปกครองของ
สถานศึกษาอื่น ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน
๕.ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ
ทางเขาออกวิทยาลัย และใน
บริเวณที่เปนจุดอับหรือพื้นที่เสี่ยง
๖.ติดตั้งตูแดงของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปางไว บริเวณ
ประตูดานหนาวิทยาลัย

เปาหมายความสําเร็จ
๑.เพื่อปองกันไมใหนักเรียน
ระดับ ปวช. ออกไปนอก
สถานศึกษา แกปญหาการ
ทะเลาะวิวาท มั่วสุมตามหอพัก
บานเชาและสวนสาธารณะ
๒.เพื่อดูแล ปกครอง แกปญหา
และพัฒนาวินัยใหแกนักเรียน
นักศึกษาในสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ
๓.เพื่ออบรมสั่งสอน ดูแล
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแก
นักเรียนนักศึกษา
๔.เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ชวยเหลือกัน สอดสองดูแล
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
นักเรียนนักศึกษา
๕.เพื่อเปนการปองปรามและ
บันทึกเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
เก็บไวเปนหลักฐาน
๖.เพื่อใหมีตํารวจสายตรวจมา
ดูแลความเรียบรอยหนา
วิทยาลัย ในชวงเวลานักเรียน
นักศึกษาเลิกเรียน

๓๑

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก
๑. สถานศึกษา ควรสงเสริมผูเรียน ไดจัดทํา
สถานศึกษาไดจัดทําการจัดใหมีการสงเสริมให
ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาจัดทําสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนในระดับจังหวัด และโครงงานวิชาชีพ เขาแขงขันในเวทีตาง ๆ
ชุมชน ระดับภาค และระดับชาติ มากขึ้น โดยหา จากงบประมาณที่ตนสังกัดจัดสรร
แหลงเงินทุนสนับสนุนจากชุมชน ทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พรอมทั้ง
จัดหาเวทีเพื่อนําเสนอผลงานหรือเขารวมการ
แขงขันตาง ๆ
๒.สถานศึกษา ควรสงเสริมครูผูสอน ไดพัฒนา
สถานศึกษาเชิญชวนใหคณะครูและบุคลากร
ตอยอดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
จัดทํางานวิจัย และสิ่งประดิษฐทุกแผนกวิชา
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่นําไปใช
ประโยชน ในระดับจังหวัด ชุมชน ระดับภาค
และระดับชาติ มากขึ้น รวมทั้งหาแหลงเงินทุน
สนับสนุน จากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. สถานศึกษา ควรจัดทําแผนโครงการ/
สถานศึกษาไดจัดใหมีกิจกรรมการบริการ
กิจกรรมใหผูเรียนไดออกใหบริการวิชาการและ วิชาชีพของผูเรียนตอชุมชนทุกภาคเรียน
วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน ให
ครบทุกสาขางาน และครบทุกประเด็น

๓๒

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
๑. ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคานิยมที่ดีงาม มี
บุคลิกภาพเหมาะสม เชน แตงกายใหถูกตองตาม
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เรื่อง
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

มีระบบครูที่ปรึกษา (คป.๐๑-๐๕)
• คป.๐๑ ประวัติ รูปถาย นักเรียน นักศึกษา
แผนที่บานผูปกครอง
• คป.๐๒ แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษา
• คป.๐๓ แบบบันทึกรายงานเกี่ยวกับผูปกครอง
นักเรียน นักศึกษา
• คป.๐๔ บันทึกกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (Peer
Group)
• คป.๐๕ แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครู
ที่ปรึกษา
๒.ในการทําหลักสูตร DVT รวมกับ Big C เปนสิ่ง สงเสริมการเรียนการสอนระบบ DVT
ที่ดีมากและนาจะดําเนินการเชนนี้กับสถาน
ประกอบการอื่น ๆ ใหมากขึ้น
๓.ในการทํางบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกงาน ทุก
ฝกสําหรบการจัดการเรียนการสอนอยาง
โครงการ
เหมาะสม ตองมีความเหมาะสมของ
งบดําเนินการ และวัสดุฝก อยางถูกตอง
๔.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถประกอบอาชีพ - SALE Model
และหารายไดใหกับผูสําเร็จการศึกษาได
- ศูนยบมเพาะ
- โครงการหารายไดระหวางเรียน
๕.ควรดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตองผาน
เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Job Description)
ผูรับผิดชอบหลักแลวกระจายสูสาขาวิชา
๖.ครูและผูเรียน บุคลากรเปนผูมีความรูดา นวิจัย -วิจัยในชั้นเรียน
และแหลงคนควาไดมากขึ้น
-วิจัยของนักศึกษา
-วิจัยวิชาโครงการ/โครงงานวิทย/วิชาสัมมนา

๓๓

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
๗.การจัดทําแผนพัฒนาใหสอดรับกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
๘.การรวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรม ของครูนักเรียนทุกสาขาวิชาอยางครบถวน

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
-กําหนดแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
-วิจัยในชั้นเรียน
-วิจัยของนักศึกษา
-วิจัยวิชาโครงการ/โครงงานวิทย/วิชาสัมมนา
๙.การพัฒนาการใหบริการหองสมุดมี
พัฒนาระบบงานหองสมุด (สถิติหนังสือ ป ๕๒,
ประสิทธิภาพเพียงพอในดานปริมาณหนังสือที่จัด ๕๓, ๕๔)
เพิ่มขึ้นทุกป
๑๐.การสงเสริมการจัดทําผลงานวิจัยในภาพรวม - แตงตั้งทีมงานในดานการทําวิจัยสถาบัน
ของสถาบัน เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนด
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการขององคกร

๓๔

ตอนที่ ๓
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
สาขางาน
การบัญชี

รวม/เฉลี่ย
การขาย

รวม/เฉลี่ย
การเลขานุการ

รวม/เฉลี่ย
คอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม/เฉลี่ย

ระดับ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

จํานวน
ผูเรียนที่
ลงทะเบียน
ทั้งหมด
๑๗๗
๒๑๓
๑๕๕
๕๔๕
๙๑
๗๓
๘๕
๒๔๙
๙๑
๙๔
๑๐๒
๒๘๗
๑๒๖
๑๕๐
๑๑๗
๓๙๓

จํานวน
ผูเรียนที่
ออก
กลางคัน
๕
๓
๓
๑๑
๑๔
๑
๒
๑๗
๑๐
๓
๓
๑๖
๔
๗
๓
๑๔

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

จํานวน

รอยละ

๑๗๒
๒๑๐
๑๕๒
๕๓๔
๗๗
๗๒
๘๓
๒๓๒
๘๑
๙๑
๙๙
๒๗๑
๑๒๒
๑๔๓
๑๑๔
๓๗๙

๑๖๒
๒๐๔
๑๕๒
๕๑๘
๕๘
๖๓
๗๗
๑๙๘
๕๔
๗๔
๙๗
๒๒๕
๑๐๑
๑๓๕
๑๑๐
๓๔๖

๙๔.๑๙
๙๗.๑๔
๑๐๐.๐๐
๙๗.๐๐
๗๕.๓๒
๘๗.๕๐
๙๒.๗๗
๘๕.๓๔
๖๖.๖๗
๘๑.๓๒
๙๗.๙๘
๘๓.๐๓
๘๒.๗๙
๙๔.๔๑
๙๖.๔๙
๙๑.๒๙

๓๕

สาขางาน

ระดับ
ชั้น

การจัดการธุรกิจคาปลีก ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย
การประชาสัมพันธ
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย
ศิลปกรรม
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย
ออกแบบเสื้อผา
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย
ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย
อาหารและโภชนาการ ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย

จํานวน
ผูเรียนที่
ลงทะเบียน
ทั้งหมด
๓๕
๒๔
๑๗
๗๖
๔๔
๒๙
๒๘
๑๐๑
๙๔
๔๙
๕๗
๒๐๐
๑๒
๗
๑๗
๓๖
๐
๐
๕๙
๕๙
๖๖
๗๔
๖๐
๒๐๐

จํานวน
ผูเรียนที่
ออก
กลางคัน
๔
๖
๑
๑๑
๘
๑
๒
๑๑
๑๕
๔
๒
๒๑
๒
๐
๐
๒
๐
๐
๐
๐
๓
๖
๑
๑๐

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

จํานวน

รอยละ

๓๑
๑๘
๑๖
๖๕
๓๖
๒๘
๒๖
๙๐
๗๙
๔๕
๕๕
๑๗๙
๑๐
๗
๑๗
๓๔
๐
๐
๕๙
๕๙
๖๓
๖๘
๕๙
๑๙๐

๒๐
๑๕
๑๔
๔๙
๑๙
๒๖
๒๕
๗๐
๕๗
๒๗
๕๒
๑๓๖
๘
๗
๑๗
๓๒
๐
๐
๕๙
๕๙
๔๕
๕๔
๕๕
๑๕๔

๖๔.๕๒
๘๓.๓๓
๘๗.๕๐
๗๕.๓๘
๕๒.๗๘
๙๒.๘๖
๙๖.๑๕
๗๗.๗๘
๗๒.๑๕
๖๐.๐๐
๙๔.๕๕
๗๕.๙๘
๘๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๔.๑๒
๐
๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๗๑.๔๓
๗๙.๔๑
๙๓.๒๒
๘๑.๐๕

๓๖

สาขางาน
คหกรรมการผลิต

ระดับ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

รวม/เฉลี่ย
คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม/เฉลี่ย
การบัญชี
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การตลาด
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การเลขานุการ
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การพัฒนาเว็บเพจ
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การพัฒนาโปรแกรม
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การจัดการธุรกิจคาปลีก ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย

จํานวน
ผูเรียนที่
ลงทะเบียน
ทั้งหมด
๐
๘
๑๒
๒๐
๕๙
๐
๐
๕๙
๑๗๖
๑๙๓
๓๖๙
๑๑๗
๑๐๖
๒๒๓
๓๖
๓๖
๗๒
๓๗
๗๖
๑๑๓
๒๗
๐
๒๗
๑๔
๒๒
๓๖

จํานวน
ผูเรียนที่
ออก
กลางคัน
๐
๐
๐
๐
๗
๐
๐
๗
๑
๑
๒
๕
๐
๕
๐
๒
๒
๒
๑
๓
๐
๐
๐
๐
๒
๒

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

จํานวน

รอยละ

๐
๘
๑๒
๒๐
๕๒
๐
๐
๕๒
๑๗๕
๑๙๒
๓๖๗
๑๑๒
๑๐๖
๒๑๘
๓๖
๓๔
๗๐
๓๕
๗๕
๑๑๐
๒๗
๐
๒๗
๑๔
๒๐
๓๔

๐
๘
๑๒
๒๐
๔๓
๐
๐
๔๓
๑๖๖
๑๙๒
๓๕๘
๑๐๑
๑๐๖
๒๐๗
๓๖
๓๓
๖๙
๓๔
๗๔
๑๐๘
๒๖
๐
๒๖
๙
๒๐
๒๙

๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๒.๖๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๒.๖๙
๙๔.๘๖
๑๐๐.๐๐
๙๗.๕๕
๙๐.๑๘
๑๐๐.๐๐
๙๔.๙๕
๑๐๐.๐๐
๙๗.๐๖
๙๘.๕๗
๙๗.๑๔
๙๘.๖๗
๙๘.๑๘
๙๖.๓๐
๐.๐๐
๙๖.๓๐
๖๔.๒๙
๑๐๐.๐๐
๘๕.๒๙

๓๗

ระดับ
ชั้น

สาขางาน

การตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การประกอบอาหาร
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
ธุรกิจงานประดิษฐ
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
การจัดการคหกรรมการ
ปวส.๑
โรงแรม
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม/เฉลี่ย
รวมทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียนที่
ลงทะเบียน
ทั้งหมด
๑๕
๑๙
๓๔
๓๙
๓๗
๗๖
๐
๑๐
๑๐
๑๗
๐
๑๗
๔๘
๓๙
๘๗

๓,๒๘๙

จํานวน
จํานวน
ผูเรียนที่ออก ผูเรียนที่มีอยู
กลางคัน
จริง

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐
ขึ้นไป
จํานวน

รอยละ

๑
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๑
๒
๐
๒
๗
๑
๘

๑๔
๑๙
๓๓
๓๙
๓๙
๗๖
๐
๙
๙
๑๕
๐
๑๕
๔๑
๓๘
๗๙

๑๓
๑๙
๓๒
๓๒
๓๙
๖๙
๐
๙
๙
๑๑
๐
๑๑
๓๗
๓๗
๗๔

๙๒.๘๖
๑๐๐.๐๐
๙๖.๙๗
๘๒.๐๕
๑๐๐.๐๐
๙๐.๗๙
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๗๓.๓๓
๐.๐๐
๗๓.๓๓
๙๐.๒๔
๙๗.๓๗
๙๓.๖๗

๑๔๖

๓,๑๔๓

๓๐๑

๒,๘๔๒

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป มีคาเทากับรอยละ ๙๐.๔๒
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

๕

ดี

รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙

๔

พอใช

รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙

๓

ตองปรับปรุง

รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ต่ํากวารอยละ ๕๐

๑

เกณฑการตัดสิน

๓๘

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน
ดานคุณลักษณะที่พึง

ดานสมรรถนะหลัก

ประสงค

และสมรรถนะทั่วไป

ความ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ

พึงพอใจเฉลี่ย
X

๔.๑๖

๔.๒๑

๔.๑๙

๔.๑๙

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๑๙ คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔ เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๑)

๑

เกณฑการตัดสิน

๓๙

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูเรียนที่
ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน

ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร

จํานวนเรียนที่ผาน
เกณฑการประเมิน

รอยละ

มาตรฐานวิชาชีพ

ระดับชั้น ปวช.
- สาขางานการบัญชี

๑๕๔

๑๔๔

๙๓.๕๑

- สาขางานการขาย

๘๖

๗๗

๘๙.๕๓

- สาขางานการเลขานุการ

๗๗

๗๔

๙๖.๑๐

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

๑๑๗

๑๑๓

๙๖.๕๘

- สาขางานการประชาสัมพันธ

๒๔

๒๔

๑๐๐.๐๐

- สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก

๑๖

๑๔

๘๗.๕๐

- สาขางานการตัดเย็บเสื้อผา

๗๙

๗๒

๙๑.๑๔

- สาขางานอาหารและโภชนาการ

๕๘

๔๑

๗๐.๖๙

- สาขางานคหกรรมการผลิต

๑๒

๑๒

๑๐๐.๐๐

- สาขางานวิชาวิจิตรศิลป

๒๓

๒๓

๑๐๐.๐๐

- สาขางานวิชาการออกแบบ

๒๖

๒๔

๙๒.๓๑

- สาขางานวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

๘

๗

๘๗.๕๐

รวม ปวช.

๖๘๐

๖๒๕

๙๑.๙๑

- สาขาวิชาการบัญชี

๑๙๓

๑๘๖

๙๖.๓๗

- สาขาวิชาการตลาด

๑๐๖

๑๐๖

๑๐๐.๐๐

- สาขาวิชาการเลขานุการ

๓๖

๓๓

๙๑.๖๗

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

๗๒

๗๒

๑๐๐.๐๐

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

๒๒

๒๐

๙๐.๙๑

- สาขาวิชาการตัดเย็บชั้นสูง

๑๙

๑๙

๑๐๐.๐๐

- สาขาวิชาการประกอบอาหาร

๒๑

๒๑

๑๐๐.๐๐

ระดับชั้น ปวส.

๔๐

จํานวนผูเรียนที่
ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน

ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร

จํานวนเรียนที่ผาน
เกณฑการประเมิน

รอยละ

มาตรฐานวิชาชีพ

- สาขาวิชาธุรกิจงานประดิษฐ

๑๐

๙

๙๐.๐๐

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๒

๓๒

๑๐๐.๐๐

รวม ปวส.๒

๕๑๑

๔๙๘

๙๗.๔๖

รวมเฉลี่ย

๑,๑๙๑

๑,๑๒๓

๙๔.๒๙

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา มีคารอยละ ๙๔.๒๙
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดีมาก

๙๔.๒๙

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

๕

ดี

รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙

๔

พอใช

รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙

๓

ตองปรับปรุง

รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ต่ํากวารอยละ ๕๐

๑

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ
ระดับ ปวช.

ประเมินทฤษฎี รอยละ ๒๐ ตองไดไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม (๑๒ คะแนน)

ระดับ ปวส.

ประเมินปฏิบัติ รอยละ ๘๐ ตองไดไมต่ํากวา รอยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม (๕๒ คะแนน)
รวม
รอยละ ๑๐๐ ตองไดไมต่ํากวา รอยละ ๖๕
ประเมินทฤษฎี รอยละ ๔๐ ตองไดไมต่ํากวา รอยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม (๒๖ คะแนน)
ประเมินปฏิบัติ รอยละ ๖๐ ตองไดไมต่ํากวา รอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม (๔๒ คะแนน)
รวม

รอยละ ๑๐๐ ตองไดไมต่ํากวา รอยละ ๗๐

๔๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
วิชา
พื้นฐาน

จํานวนผูเรียน

ระดับชั้น / สาขางาน

ที่ลงทะเบียน
เขาทดสอบ

ผาน
เกณฑ

รอยละ

วิชา
พาณิชกรรม
ผาน

รอยละ

เกณฑ

วิชา
คหกรรมศาสตร
ผาน
เกณฑ

รอยละ

วิชา
ศิลปกรรม
ผาน
เกณฑ

รอยละ

ระดับชั้น ปวช.
- การบัญชี

๑๕๔

๑๓๓ ๘๖.๓๖ ๑๓๔ ๘๗.๐๑

- การขาย

๘๔

๒๗

๓๒.๑๔

๒๔

๒๘.๕๗

- การเลขานุการ

๑๐๐

๕๘

๕๘.๐๐

๔๐

๔๐.๐๐

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

๑๑๙

๙๑

๗๖.๔๗

๘๕

๗๑.๔๓

- การประชาสัมพันธ

๑๖

๖

๓๗.๕๐

๔

๒๕.๐๐

- การจัดการธุรกิจคาปลีก

๒๗

๑๓

๔๘.๑๕

๑๒

๔๔.๔๔

- การตัดเย็บเสื้อผา

๗๕

๒๕

๓๓.๓๓

๓๑

๔๑.๓๓

- อาหารและโภชนาการ

๕๙

๒๗

๔๕.๗๖

๒๘

๔๗.๔๖

- คหกรรมการผลิต

๑๒

๔

๓๓.๓๓

๕

๔๑.๖๗

- วิจิตรศิลป

๒๔

๑๓

๕๔.๑๗

๑๖

๖๖.๖๗

- การออกแบบ

๒๖

๑๕

๕๗.๖๙

๑๖

๖๑.๕๔

- เครื่องเคลือบดินเผา

๘

๓

๓๗.๕๐

๓

๓๗.๕๐

รวม ปวช.
รวมเฉลี่ยปวช.

๗๐๔

๔๑๕ ๕๘.๙๕ ๒๙๙ ๕๙.๘๐ ๖๗ ๔๕.๘๙ ๓๕ ๖๐.๓๔
๕๖.๒๕

๔๒

จํานวนผูเรียน

สาขาวิชา

ที่ลงทะเบียน
เขาทดสอบ

วิชาพื้นฐาน

วิชาสมรรถนะเพื่อ

ประยุกต

การเรียนรู

ผาน

ผาน

รอยละ

เกณฑ

เกณฑ

รอยละ

วิชาภาษาอังกฤษ
ผาน
เกณฑ

รอยละ

ระดับชั้น ปวส.
- การบัญชี

๑๙๓

๑๖๕ ๘๕.๔๙ ๑๔๒ ๗๓.๕๘ ๑๕๐ ๗๗.๗๒

- การตลาด

๑๐๓

๔๙

๔๗.๕๗ ๕๔

๕๒.๔๓

๔๗

๔๕.๖๓

- การเลขานุการ

๓๔

๒๘

๘๒.๓๕ ๒๓

๖๗.๖๕

๒๔

๗๐.๕๙

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

๗๖

๖๐

๗๘.๙๕ ๕๐

๖๕.๗๙

๕๗

๗๕.๐๐

- การจัดการธุรกิจคาปลีก

๒๐

๑๐

๕๐.๐๐

๙

๔๕.๐๐

๗

๓๕.๐๐

- การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง

๑๒

๗

๕๘.๓๓ ๑๑

๙๑.๖๗

๕

๔๑.๖๗

- อาหารและโภชนาการ

๓๘

๒๐

๕๒.๖๓ ๑๘

๔๗.๓๗

๑๘

๔๗.๓๗

- ธุรกิจงานประดิษฐ

๙

๔

๔๔.๔๔

๒

๒๒.๒๒

๓

๓๓.๓๓

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๘

๒๙

๗๖.๓๒ ๒๓

๖๐.๕๓

๒๙

๗๖.๓๒

๕๒๓

๓๗๒ ๗๑.๑๓ ๓๓๒ ๖๓.๔๘ ๓๔๐ ๖๕.๐๑

รวม ปวส.
รวมเฉลี่ยปวส.

๖๖.๕๔

รวมเฉลี่ยปวช. + ปวส.

๖๑.๔๐

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนระดับชาติขึ้นไป มีคารอยละ ๖๑.๔๐
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดี

รอยละ ๖๑.๔๐

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๖๕ ขึ้นไป

๕

ดี

รอยละ ๕๕ – ๖๔.๙๙

๔

พอใช

รอยละ ๔๕ - ๕๔.๙๙

๓

ตองปรับปรุง

รอยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ต่ํากวารอยละ ๓๕

๑

เกณฑการตัดสิน

๔๓

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขาทดสอบ

ผานเกณฑ

รอยละ

- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

รอผลจาก สทศ. ประมาณเดือน กรกฎาคม

- การจัดการธุรกิจคาปลีก
- การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
- การประกอบอาหาร
- ธุรกิจงานประดิษฐ
รวม ปวช.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิชาภาษาอังกฤษ

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขาทดสอบ

ผานเกณฑ

รอยละ

- การบัญชี

๑๙๓

๑๕๐

๗๗.๗๒

- การตลาด

๑๐๓

๔๗

๔๕.๖๓

- การเลขานุการ

๓๔

๒๔

๗๐.๕๙

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

๗๖

๕๗

๗๕.๐๐

- การจัดการธุรกิจคาปลีก

๒๐

๗

๓๕.๐๐

- การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง

๑๒

๕

๔๑.๖๗

- การประกอบอาหาร

๓๘

๑๘

๔๗.๓๗

- ธุรกิจงานประดิษฐ

๙

๓

๓๓.๓๓

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๘

๒๙

๗๖.๓๒

๕๒๓

๓๔๐

๖๕.๐๑

สาขาวิชา

รวม ปวส.

๔๔

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ มีคารอยละ ๖๕.๐๑
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๖๕.๐๑

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๖๕ ขึ้นไป

๕

ดี

รอยละ ๕๕ – ๖๔.๙๙

๔

พอใช

รอยละ ๔๕ - ๕๔.๙๙

๓

ตองปรับปรุง

รอยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ต่ํากวารอยละ ๓๕

๑

เกณฑการตัดสิน

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ยกเวนการประเมิน ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
อาชีวศึกษา เรื่องการประเมินคุณภายภายในอาชีวศึกษาตามตัวบงชี้ที่ ๑.๖ ของมาตรฐานที่ ๑ ในป
การศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

๔๕

ตัวบงชี้ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

ระดับชั้น/สาขางาน

จํานวนผูเรียนแรกเขา
ของรุนนั้น

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาจากผูเรียน

รอยละ

แรกเขาของรุน

ระดับชั้น ปวช.
การบัญชี

๑๗๑

๑๔๙

๘๗.๑๓

การขาย

๑๑๖

๖๗

๕๗.๗๖

การเลขานุการ

๑๒๗

๘๕

๖๖.๙๓

คอมพิวเตอรธุรกิจ

๑๓๔

๑๐๑

๗๕.๓๗

ธุรกิจคาปลีก

๒๙

๑๐

๓๔.๔๘

การประชาสัมพันธ

๓๘

๑๔

๓๖.๘๔

ตัดเย็บเสื้อผา

๙๖

๗๒

๗๕.๐๐

อาหารและโภชนาการ

๘๔

๔๒

๕๐.๐๐

คหกรรมการผลิต

๑๕

๘

๕๓.๓๓

วิจิตรศิลป

๓๔

๑๘

๕๒.๙๔

การออกแบบ

๔๐

๑๘

๔๕.๐๐

เครื่องเคลือบดินเผา

๑๓

๕

๓๘.๔๖

๘๙๗

๕๘๔

๖๕.๖๖

รวม ปวช.

๔๖

ระดับชั้น/สาขางาน

จํานวนผูเรียนแรก
เขาของรุนนั้น

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาจากผูเรียน

รอยละ

แรกเขาของรุน

ระดับชั้น ปวส.
- การบัญชี

๒๑๐

๑๘๔

๘๗.๖๒

- การตลาด

๑๒๙

๙๓

๗๒.๐๙

- การเลขานุการ

๓๗

๓๓

๘๙.๑๙

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

๙๑

๗๐

๗๖.๙๒

- การจัดการธุรกิจคาปลีก

๒๗

๑๗

๖๒.๙๖

- การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง

๒๒

๑๙

๘๖.๓๖

- การประกอบอาหาร

๔๔

๓๗

๘๔.๐๙

- ธุรกิจงานประดิษฐ

๑๒

๘

๖๖.๖๗

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔๖

๓๕

๗๖.๐๙

รวม ปวส.

๖๑๘

๔๙๖

๘๐.๒๖

๗๒.๙๖

รวมเฉลี่ย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา มีคาเทากับ ๗๒.๙๖
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดี

รอยละ ๗๒.๙๖

๔

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ดีมาก

๕

รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙

ดี

๔

รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙

พอใช

๓

รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙

ตองปรับปรุง

๒

ต่ํากวารอยละ ๕๐

ตองปรับปรุงเรงดวน

๑

เกณฑการตัดสิน

๔๗

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป
จํานวนผู

จํานวนผูได
งานทํา

การศึกษา

ภายใน ๑ ป

พณิชยการ

๔๕๐

๖๑

๑

๓๘๘

๔๕๐

๑๐๐

ตัดเย็บเสื้อผา

๑๕

-

-

๑๕

๑๕

๑๐๐

อาหารและโภชนาการ

๔๕

๙

-

๓๖

๔๕

๑๐๐

คหกรรมการผลิต

๑๖

๑

-

๑๕

๑๖

๑๐๐

ศิลปกรรม

๔๘

๒๔

๑

๒๓

๔๘

๑๐๐

๕๗๔

๙๕

๒

๔๗๗

๕๗๔

๑๐๐

การบัญชี

๑๘๐

๗๙

๒

๙๙

๙๙

๑๐๐

การตลาด

๗๕

๔๓

๑

๓๑

๓๑

๑๐๐

การเลขานุการ

๒๓

๙

๑

๑๓

๑๓

๑๐๐

คอมพิวเตอรธุรกิจ

๓๑

๑๕

-

๑๖

๑๖

๑๐๐

การจัดการธุรกิจคาปลีก

๑๔

๑๓

-

๑

๑

๑๐๐

การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ชั้นสูง

๑๙

๑๑

-

๘

๘

๑๐๐

การประกอบอาหาร

๓๑

๒๕

-

๖

๖

๑๐๐

การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร

๑๓

๒

๑

๑๐

๑๐

๑๐๐

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๖๔

๓๓

-

๓๑

๓๑

๑๐๐

รวม ปวส.

๔๕๐

๒๓๐

๕

๒๑๕

๒๑๕

๑๐๐

รวมปวช. และปวส.

๑,๐๒๔

๓๒๕

๗

๖๙๒

๑,๐๒๔

๑๐๐

ระดับชั้น/
สาขาวิชา

ประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป

จํานวนผู
ศึกษาตอ

รวมผูไดงาน

จํานวน
ผูสําเร็จ

ภายใน ๑ ป

ทําประกอบ
อาชีพและ

รอยละ

ศึกษาตอ

ระดับชั้น ปวช.

รวม ปวช.
ระดับชั้น ปวส.

๔๘

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน
๑ ป มีคาเทากับ ๑๐๐.๐๐
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดี

รอยละ ๑๐๐

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

๕

ดี

รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙

๔

พอใช

รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙

๓

ตองปรับปรุง

รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ต่ํากวารอยละ ๕๐

๑

เกณฑการตัดสิน

๔๙

ตัวบงชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน
สถาน
ประกอบการ

สาขางาน

ระดับ ปวช.
๗
ระดับ ปวส.
๓๔
รวมทั้งหมด

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน
ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค

ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป

ดานสมรรถนะวิชาชีพ

๔.๓๔
๔.๒๗
๔.๓๑

๔.๒๐
๔.๑๔
๔.๑๗

๔.๕๑
๔.๔๒
๔.๔๗

คาเฉลี่ย

๔.๓๕
๔.๒๗
๔.๓๑

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเปนรอยละ ๘๙.๔๓ เมื่อเทียบกับ
ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๑)

๑

เกณฑการตัดสิน

๕๐

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑
ตัวบงชี้

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพ
การประเมิน

การประเมิน

๕

ดีมาก

๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

๕

ดีมาก

๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

๔

ดี

๕

ดีมาก

๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาระดับชาติขึ้นไป
๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ

ยกเวนการประเมิน

อาชีวศึกษารับรอง
๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

๔

ดี

๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

ศึกษาตอภายใน ๑ ป
๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

๕๑

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สาขางานมีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
๒ สาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๓ สาขางานมีการทดลองใชหลักสูตร
๔ สาขางานมีการประเมินหลักสูตร
๕ สาขางานมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ
(๑) – (๔) ไมเกิน ๓ ป อยางนอยรอยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน

ผล (มี/ไมม)ี
มี
มี
มี
มี
รอยละ ๑๐๐

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

คาคะแนน
๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๔

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)

๓

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)

๒

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑

พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๕๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒ สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
๓ สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
๔ สถานศึกษามีครูทดี่ ําเนินการตาม (๑) ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดสถานศึกษา
๕ สถานศึกษามีครูทดี่ ําเนินการตาม (๑) ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา

ผล (มี/ไมม)ี
มี

รอยละ
๙๕.๙๓

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๕)

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๕)

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๔)

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๓)

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๒)

๒

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑

เกณฑการตัดสิน

ตองปรับปรุงเรงดวน

๕๓

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
รอยละ ๑๐๐
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถระอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
รอยละ ๑๐๐
๓
๔

จัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละ
คนทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการ

รอยละ ๑๐๐
มี

สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อ
แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
๕

สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ

มี

พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๕๔

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัด
และประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนทีม่ ุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความ
รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน
๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการใน
๔
๕

มี/ไมมี
มี
มี
มี

สถานประกอบการ หนวยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงาน

มี
มี

สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หนวยงาน ที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๕๖

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒
ตัวบงชี้

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพ
การประเมิน

การประเมิน

๕

ดีมาก

๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

๕

ดีมาก

๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

๕

ดีมาก

๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

รายวิชา
๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน
เฉลี่ย

๕๗

มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดใน

ผล มี/ไมมี
มี

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๒

สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

มี

อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓

สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน

มี

ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔

สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง

ไมทําการ

พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ

ประเมิน

สถานศึกษาและมีผลการ ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕

สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ

มี

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๕๘

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒ สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา
๓ สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
๔

ผล มี/ไมมี
มี

มี

มี

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ

มี

การปรับปรุง
๕

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๔

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)

๓

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)

๒

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑

เกณฑการตัดสิน

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๕๙

ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓ สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ

มี/ไมมี
มี
มี

มี

๔

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

๕

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๔

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)

๓

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)

๒

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑

เกณฑการตัดสิน

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๖๐

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด
๒ สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง
๓ สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔ สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไป
ใชในการพัฒนาสถานศึกษา
๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนาํ ของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

ผล มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี

๔.๗๙

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๑

ตัวบงชี้ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับ
สถานศึกษาที่ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
๒ สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
๓ สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน
จากฐานขอมูลสารสนเทศ
๔ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน
๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

ผล มี/ไมมี
มี

มี
มี
มี

๓.๕๔

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๒

ตัวบงชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่
สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท
ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูเรียนและผูปกครอง
๒ สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
๓ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
๕ สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย ๓ ดาน

ผล มี/ไมมี
มี

มี
มี
มี
๒ ดาน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)

คาคะแนน
๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๔

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)

๓

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)

๒

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๖๓

ตัวบงชี้ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
๒

ผล มี/ไมมี
มี

สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย

มี

สัปดาหละ ๑ ครั้ง
๓

สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน

๔

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยาง

รอยละ

นอยรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ

๗๕.๗๖

๕

มี

สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๔

ตัวบงชี้ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
มี
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน
๒ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
มี
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
ผลการประเมิน
๓.๐๐
๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
มี
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
และคอมพิวเตอร
๒ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ

๔

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

๕

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

ผล มี/ไมมี
มี
มี
มี

ผลการประเมิน
๓.๕๕
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๖

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
รอยละ
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ รอยละ ๑๐๐
การฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕
๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ รอยละ ๕.๕๙
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕
๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา
รอยละ ๒
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงานองคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕
๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ รอยละ ๘๖.๗๑
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ รอยละ ๒๓.๐๘
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ ๕
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๗

ตัวบงชี้ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
๑ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ ของงบดําเนินการ
๒ สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคา
ของผลผลิต ผลงานจากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของ
คาวัสดุฝก
๓ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
๔ สถานศึกษามีรายจายในการ
สงเสริม สนับสนุนใหครูและ
ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
๕ สถานศึกษามีรายจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก ไมนอยกวารอยละ ๕
ของงบดําเนินการ

งบดําเนินการ
งบที่จัดสรร
๓๑,๑๙๖,๓๔๓.๒๕ ๔,๔๔๑,๒๒๔.๗๙

รอยละ
๑๔.๑๒

๙๗๐,๔๔๓.๒๐

๓๑๔,๗๗๘.๐๐

๓๒.๔๔

๓๑,๑๙๖,๓๔๓.๒๕

๙๒๒,๑๘๙.๐๐

๒.๙๖

๓๑,๑๙๖,๓๔๓.๒๕

๑,๒๘๙,๐๐๐.๐๐

๔.๑๓

๓๑,๑๙๖,๓๔๓.๒๕

๑,๖๓๔,๓๔๐.๐๐

๕.๒๓

๖๘

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๖๙

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
๒ สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
๓ สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ
ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา ๒๐ แหง
๔ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา ๕
รายการ
๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง

ผล มี/ไมมี
มี
รอยละ ๑๐๐

จํานวน ๔๑๖
แหง
จํานวน ๑๒
รายการ
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๐

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓
ตัวบงชี้

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพ
การประเมิน

การประเมิน

๔

ดี

๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

๕

ดีมาก

๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ

๕

ดีมาก

๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนาํ ของผูบริหารสถานศึกษา

๕

ดีมาก

๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

๕

ดีมาก

๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

๔

ดี

๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน

๕

ดีมาก

๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและ การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ
๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

๔

ดี

๕

ดีมาก

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔

ดี

๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

๔

ดี

๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
เฉลี่ย

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย

สถานศึกษา

คอมพิวเตอร

๗๑

มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
๒ สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา ๒ โครงการ
กิจกรรมตอป
๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม
๔ สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐
เขารวมโครงการ กิจกรรม
๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑- ๕.๐๐

ผล มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
ผลการประเมิน
๔.๐๙

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑทไี่ ด

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๒

มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียน
หัวขอ

๑
๒

๓

๔
๕

ประเด็นการพิจารณา
ผล (มี/ไมม)ี
สาขางานสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการประกวด จัดแสดง
มี
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
สาขางานดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ จัดทําโครงการ
มี
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ
เฉลี่ยระดับชั้น ปวช. ๓ จํานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น ปวส. ๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
สาขางานไดจัดประกวด และไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
รอยละ
งานวิจัย ไมนอยกวา รอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
๑๐๐
สถานศึกษา
สาขางานไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ
รอยละ ๒๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
๑๐๐

รอยละ
๔๑.๑๗

สาขางานดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๓

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล (มี/ไมม)ี
๑ สาขางานสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการประกวด จัด
มี
แสดง โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
๒ สาขางานดําเนินการใหครูทุกคน จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
มี
สรางสรรค หรืองานวิจัย
๓ สาขางานไดจัดประกวด และไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค รอยละ ๑๐๐
หรืองานวิจัย ไมนอยกวา รอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา
๔ สาขางานไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไม
รอยละ ๑๐๐
นอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
๕ สาขางานดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
รอยละ ๔๑.๑๗
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช
ประโยชนหรือไดรับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๔

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๕
ตัวบงชี้
๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพ
การประเมิน

การประเมิน

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

หรืองานวิจัยของผูเรียน
๕.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

๗๕

มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สาขางานมีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม
๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓ สาขางานดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย เขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐

ผล (มี/ไมม)ี
มี จํานวน
๓๒ กิจกรรม

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

มี

ผลการ
ประเมิน
๓.๗๗

๗๖

ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๗

ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สาขางานมีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ ไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม
๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรกั ษธรรมชาติ
๓ สาขางานดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย เขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรกั ษธรรมชาติ โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรกั ษธรรมชาติ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ -๕.๐๐

ผล (มี/ไมมี)
มี จํานวน ๙
กิจกรรม
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
มี

ผลการ
ประเมิน
๔.๒๒

ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๘

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สาขางานมีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไม
นอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม
๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการ
๓ สาขางานดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย เขารวมโครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ
๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

ผล (มี/ไมมี)
มีจํานวน ๘
กิจกรรม
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
มี

ผลการ
ประเมิน
๓.๖๒

ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๗๙

ตัวบงชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล (มี/ไมม)ี
๑ สาขางานมีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี จํานวน ๒
พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสาขางานและผูเรียน
กิจกรรม
๒ สาขางานมีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
รอยละ ๑๐๐
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
๓ สาขางานมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
รอยละ ๑๐๐
เศรษฐกิจพอเพียง
๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
มี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
ผลการประเมิน
สถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
๔.๐๙
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐
ผลสัมฤทธิ์
ผลทีไ่ ด

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ

๕

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ

๔

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ

๓

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ

๑

เกณฑการตัดสิน

๘๐

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๖
ตัวบงชี้

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพ
การประเมิน

การประเมิน

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

๕

ดีมาก

๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ

เศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย

๘๑

มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
๑ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียนชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๒ สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓ สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔ สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕ สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผล มี/ไมมี
มี

มี
มี
มี
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

คาคะแนน
๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)

๕

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๔

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)

๓

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)

๒

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑

๘๒

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการตัดสินตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงชี้
๑

๒

๓

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒

ดีมาก

ดี

พอใช






ยกเวนการประเมิน





















ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุง
เรงดวน

๘๓

ผลการตัดสินตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงชี้
๔
๕

๔.๑
๕.๑
๕.๒
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๗.๑
๗.๒

๖

๗
รวม

ดีมาก

ดี










๒๖

๘

พอใช

ตองปรับปรุง
เรงดวน

ตองปรับปรุง

รวมตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก จํานวน ๒๖ ตัวบงชี้
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

เกณฑที่ได

คาคะแนน

ดีมาก

๓๐-๓๔ ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑ

๕

ตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

๓๐-๓๔ ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑ

๕

ตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
ดี

๒๔-๓๓ ตัวบงชี้

๔

พอใช

๑๘-๒๓ ตัวบงชี้

๓

ตองปรับปรุง

๑๒-๑๗ ตัวบงชี้

๒

ตองปรับปรุงเรงดวน

ต่ํากวา ๑๒ ตัวบงชี้

๑

๘๔

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๗
ตัวบงชี้
๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
เฉลี่ย

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพ
การประเมิน

การประเมิน

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๘๕

ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้
๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๙

มาตรฐานที่ ๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑

มาตรฐานที่ ๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒

มาตรฐานที่ ๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

มาตรฐานที่ ๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔

มาตรฐานที่ ๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๓

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๕

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๗

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๙

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒

มาตรฐานที่ ๔

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

มาตรฐานที่ ๕

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๘๖

มาตรฐานที่ ๕

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

มาตรฐานที่ ๖

ตัวบงชี้ที่ ๖.๑

มาตรฐานที่ ๖

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓

มาตรฐานที่ ๖

ตัวบงชี้ที่ ๖.๔

มาตรฐานที่ ๗

ตัวบงชี้ที่ ๗.๑

มาตรฐานที่ ๗

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๗

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๖

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๘

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐

มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑

มาตรฐานที่ ๖

ตัวบงชี้ที่ ๖.๒

๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
- ไมมี ๔.๑.๔ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
- ไมมี ๔.๑.๕ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ
ดังนี้
- ไมมี -

๘๗

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558
ลําดับ
ยุทธศาสตร
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2

พัฒนาคุณภาพครู

เปาประสงค
1. เพื่อสรางผูเรียนใหมีศักยภาพดาน
วิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อสรางผูเรียนใหมีความสามารถใน
เชิงแขงขัน
3. เพื่อสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสอน
2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

กลยุทธ
1. Young Blood
2. อิคคิวซัง
3. มาไม

1. ครูโดราเอมอน
2. มาไม

3. เพื่อสรางคานิยมที่ดีงามในการเปนครู
3

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารใหไดมาตรฐาน 1. ประดูบาน
2. เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และเปนประโยชน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

4

พัฒนาคุณภาพแหลง
เรียนรู

1. เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดาน
อาชีพ
2. สงเสริมการตอยอดองคความรูพัฒนา
ทักษะอาชีพ

1. วิทยาลัยนาอยู
2. Vocation
Pizzazz Center

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

บรรณานุกรม
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕, คูมือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา. แผนกวิชาการพิมพ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
กรุงเทพมหานคร.
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕,
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร.

