ก
คำนำ
ตามพระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘ โดยให้ ส ถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นประจาทุกปี
โดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ดั งนี้ ด้ว ยการสนั บสนุน จากหน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด และการมีส่ ว นร่ ว มของชุม ชน
และนาผลจากการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอก จาก
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาพั ฒ นาการจั ด (องค์ ก ารมหาชน)
การศึกษาการประเมิ น คุณภาพการศึกษา และได้จัดท ารายงานการประเมิ นตนเอง (Self - Assessment
Report : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14
ตัวบ่งชี้ และได้แบ่งการรายงานออกเป็น ๔ บทดังนี้
ตอนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ การดาเนินงานของสถานศึกษา
ตอนที่ ๔ การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผย
รายงานนี้ต่อสาธารณชน อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
พฤษภาคม ๒๕61

ข
สำรบัญ
หน้ำ
คานา

ก

สารบัญ

ข

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

1

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

2

การดาเนินงานของสถานศึกษา

19

การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

24

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

41

บรรณานุกรม

47

ภาคผนวก

48

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่
1
2
3
4

1

2

5
5
5
5

5
5
5
5

3

4

5
5

3
5

5
5

6
5

รวม

เฉลี่ย

10
28
20
10

5.00
4.67
5.00
5.00
4.92

รวมเฉลี่ย
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ดีมำก”

จำนวน 13 ตัวบ่งชี้

1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ดี”

จำนวน

-

ตัวบ่งชี้

1.1.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “พอใช้”

จำนวน

1

ตัวบ่งชี้

1.1.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ต้องปรับปรุง

จำนวน

-

ตัวบ่งชี้

1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จำนวน

-

ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น
วิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำงเป็นสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ในระดับ ดีมำก
1.3 จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นำ (กำรปฏิ บั ติ ข องสถำนศึ ก ษำไม่ เป็ น ระบบ ตำมกระบวนกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน
กำรอำชีวศึกษำที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด)
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒ นำสถำนศึกษำ (กำรดำเนินงำนเพื่ อแก้ไขปัญ หำหรือพั ฒ นำคุณ ภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ)
วิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำง เพิ่มโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน ด้ำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น

๒
2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำง
ที่ตั้ง เลขที่ 272 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปำงรหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054 - 217101 โทรสาร 054 - 228024
Website www.lampangvc.ac.th
E – mail lampangvc@hotmail.com
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สภาพชุมชนเศรษฐกิจสังคม
๑. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดล ำปำง ตั้งอยู่ ภ ำคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่ ำงจำกกรุงเทพฯ ตำมทำงหลวง
แผ่นดินสำยพหลโยธิน ประมำณ ๖๐๒ กม. ตำมทำงรถไฟประมำณ ๖๒๕ กม. มีเนื้อที่ประมำณ ๑๒,๕๓๓.๙๖๑
ตร.กม. หรือประมำณ ๗,๘๓๓,๗๒๖ ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของภำครองจำกเชียงใหม่ ตำก แม่ฮ่องสอน
และเพชรบูรณ์ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดข้ำงเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย และพะเยำ
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตำก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำพูน
๒. สภาพภูมิประเทศ
จั งหวัด ล ำปำง อยู่ สู งจำกระดั บ น้ ำทะเล ๒๖๘.๘๐ เมตร พื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รูป ยำวรี ภู มิ
ประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง มีภูเขำสูงอยู่ ทั่วไป ทอดตัวยำวตำมแนวทิศเหนือไปทำงทิศใต้ของจังหวัด และใน
บริเวณตอนกลำงของจังหวัดบำงส่วนมีที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และตำมลักษณะทำงกำยภำพทำงด้ำนธรณีสัณฐำน
วิทยำ จังหวัดล ำปำงมีพื้น ที่เป็ น ที่รำบล้ อมรอบด้ว ยภู เขำ มีลั กษณะเป็นแอ่งแผ่ นดินที่ ยำวและกว้ำงที่สุ ดใน
ภำคเหนือ เรียกว่ำ “อ่ำงลำปำง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด
เป็นที่รำบสูง ภูเขำ และเป็นป่ำค่อนข้ำงทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่ำ ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองปำน แจ้ห่ม วังเหนือ
และงำว
บริเวณตอนกลำงของจังหวัด เป็นที่รำบและที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
สำคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อำเภอห้ำงฉัตร เมืองลำปำง เกำะคำ แม่ทะ และสบปรำบ
บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่ำไม้รัง บำงส่วนเป็นทุ่งหญ้ำ ได้แก่ พื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก
บำงส่วนของอำเภอเสริมงำม และแม่ทะ

๓
๓. การท่องเที่ยว
๓.๑ ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด
จังหวัดล ำปำง เป็น จังหวัดที่มีศักยภำพในด้ำนกำรส่ งเสริมกำรท่องเที่ยว เพรำะมี
แหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและกิจกำร
งำนประเพณี โดยมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จะบริกำรให้นักท่องเที่ยวมำกมำย ดังนี้
ศักยภาพ
- ด้ำนกำรคมนำคม

- ด้ำนที่พัก
- ด้ำนบริกำรนำเที่ยว
- ด้ำนร้ำนอำหำร

- ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร

รายละเอียด
- สำมำรถเดินทำงได้ทั้งทำงเครื่องบิน รถไฟและ
ทำงรถยนต์ โดยเฉพำะเส้นทำงรถยนต์ สำมำรถ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภำคเหนือตอนบนได้ทุก
จังหวัด
- มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเพียงพอ ทั้ง
โรงแรม เก็สต์เฮำส์ รีสอร์ท และ โฮมสเตย์
- มีบริษัทนำเที่ยวให้บริกำรนักท่องเที่ยว พร้อม
มัคคุเทศก์
- มีร้ำนอำหำรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทั้งอำหำร
พื้นบ้ำนและอำหำรทั่ว ๆ ไป จัดไว้บริกำรให้แก่
นักท่องเที่ยวเลือกชิมมำกมำย
- มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว
คือ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวในอำคำร
ศำลำกลำงจังหวัดหลังเก่ำ และศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลนครลำปำง

๔
๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน
- อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน
- วัดพระธำตุลำปำงหลวง
- ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย
- ภำพเขียนสีก่อน
- เขื่อนกิ่วลม
ประวัติศำสตร์ ประตูผำ
- อุทยำนแห่งชำติถ้ำผำไท
- วัดม่อนพระยำแช่
- อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล - วัดพระธำตุเสด็จ
- น้ำตกวังแก้ว
- วัดศรีรองเมือง
- อ่ำงเก็บน้ำวังเฮือ
- วัดพระแก้วดอนเต้ำ
- ภูเขำไฟ
- วัดเจดีย์ซำว
- สวนป่ำทุ่งเกวียน
- วัดพระธำตุจอมปิง
- อ่ำงเก็บน้ำแม่มอก
- วัดศรีชุม
- อุทยำนแห่งชำติแม่วะ
- ศำลเจ้ำพ่อประตูผำ
- น้ำตกแม่ตงั๋
- วัดป่ำฝำง
- ถ้ำน้ำผ่ำผำงำม
- วัดอักโขชัยคีรี
- ดอยหนอก
- ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง
- อุทยำนแห่งชำติดอยจง
- วัดถ้ำพระสบำย
- เหมืองลิกไนต์
- วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
- สวนพฤกษชำติ
- วัดปงสนุก
- ภูเขำไฟจำป่ำแดด
- วัดม่อนปู่ยักษ์
- ทุ่งบัวตอง
- วัดเสลำรัตนปัพพตำรำม
(วัดไหล่หิน)
- วัดพระบำทปู่ผำแดง- สำนัก
ปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อเกษม เขมโก
- อนุสำวรีย์เจ้ำพ่อพญำคำลือ
- วัดดงนั่งชัยศรี
- วัดบ้ำนก่อ
- วัดพระเกิด
- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอม
เกล้ำรำชำนุสรณ์

ทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม
- ศูนย์ศิลปำชีพแม่ต๋ำ
- หมู่บ้ำนแกะสลัก (บ้ำนหลุก)
- หมู่บ้ำนทอผ้ำพื้นเมือง
- หมู่บ้ำนกระดำษสำ
- โรงงำนอุตสำหกรรมเซรำมิก
- บ้ำนเสำนัก

ที่มำ : www.lampang.go.th
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๒.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำยปณิทัต ลีจ้ ินดำ
หัวหน้ำงำนบริหำรทัว่ ไป
นำงอัญจนำ โพธิอ์ ยู่

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำง
นำยพลฤทธิ์ จินดำหลวง

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นำงสำววำรี ชีวะเจริญ

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นำยคติ ปรีชำ

หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ
นำงประภัสสร อินทโสตถิ

หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
นำงวรรณนภำ ไกวัลอำภรณ์

หัวหน้ำงำนบุคลำกร
นำงสมพร สำรสมุทร

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำงชญำนันทน์ ธิรำช

หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
นำงกัลยำ ผลศิริ

หัวหน้ำงำนกำรเงิน
นำงวรรณำ เทพฉิม

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ
นำงสำวอำนีสรำ โศภนะศุกร์

หัวหน้ำงำนปกครอง
นำยณัฐภัทร์ ไชยจักร

หัวหน้ำงำนบัญชี
นำงดวงพร สัจจำมรรค
หัวหน้ำงำนพัสดุ
นำยคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
นำยจิรศักดิ์ คลุมดวง
หัวหน้ำงำนทะเบียน
นำยชัยวัฒน์ วงค์โท๊ะ

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
นำงอรุณี ลีจ้ ินดำ

หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและ
กำรจัดหำงำน
นำงรจนำ เฉลิมชัย

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงสำวแพรวพรรณ สิทธิวรี ะกุล

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน
นักศึกษำ
นำงนำธญำ สดชื่น

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ
และประกอบธุรกิจ
นำงมรรษณำ จัดดี

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและ
กำรบริกำรชุมชน
นำยไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร
นำยสันต์ ดวงประภำ
แผนกวิชำ


















หัวหน้ำสำขำวิชำทักษะชีวิต
หัวหน้ำสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรโรงแรม
หัวหน้ำสำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ
หัวหน้ำสำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำร
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรบัญชี
หัวหน้ำสำขำวิชำเลขำนุกำร
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำร
สำนักงำน
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด
หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ค้ำปลีก
หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
หัวหน้ำสำขำวิชำวิจิตรศิลป์
หัวหน้ำสำขำวิชำออกแบบ
หัวหน้ำสำขำวิชำศิลปกรรมเซรำมิก
หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

งำนควบคุมภำยใน
นำงอัญชนำ เหมวงศ์กุล

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน
นำงมำยูร สีบุญเรือง
หัวหน้ำงำนวัดผลประเมินผล
นำยทศพล วิจำรณกรน์
หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด
นำงกีระติกำญจน์ มำอยู่วัง
หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี
นำงอำรีรัตน์ พุทธวงศ์
หัวหน้ำงำนสือ่ กำรเรียน
กำรสอน
นำยวีระ ทองทำบวงศ์
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2.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
นำงสุวภรณ์
ชูโต
พระครูสิริรัตนโสภิต
โสวณฺณสิริ
พระครูสังวรสุตกิจ
ญำณสิวโร
นำงสำวแพรวพรรณ
สิทธิวีระกุล
นำงอัญชิสำ
หล้ำสมศรี
นำยกิตติภูมิ
นำมวงค์
นำยสมพร
วะเท
นำงณัชชำ
สิทธิไพศำล
นำยปุณณสิน
มณีนันทน์
นำงสำวกมลทิพย์
ไกรวิทย์หิรักษ์
นำยอนุรักษ์
นภำวรรณ
นำงปัทมำ
กฤษณรักษ์
นำยชุณกิจ
จันทร์สุรินทร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสงค์
แสงแก้ว
นำงสำวปรียะจิตต์
ชูนิจธนกุล
นำยพนำสิน
ธนบดีสกุล
นำยพลฤทธิ์
จินดำหลวง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
นำยพลฤทธิ์
จินดำหลวง
นำยคติ
ปรีชำ
นำยสันต์
ดวงประภำ
นำยปณิทัต
ลี้จินดำ
นำงสำววำรี
ชีวะเจริญ
นำงวรรณนภำ
ไกวัลอำภรณ์
นำงปภัสสร
อินทโสตถิ
นำงสำวประคอง
เจนคุณำวัฒน์
นำงวรรณำ
เทพฉิม
นำงสำวจิตต์ใส
แก้วบุญเรือง
นำยประยุทธ
ภำคบุญ
นำงยุพิน
แสงเหมือนเพ็ชร
นำงพรทิพย์
สุวรรณเลิศ
นำยกฤษณะ
เฉลิมชัย
นำงกิติยำ
สันคม
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2.2.3 จานวนครูจาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ไม่มี **

ปริญญำโท

15
10
6
5
8
2
2
2
3
5
5
3
1
1
2
70

2
1
1
1
1
6

8
3
3
1
2
1
1
3
1
1
1
25

5
18
14
7
6
9
2
2
2
3
6
6
3
2
3
2
90

2
2
1
1
1
1
8

5
1
1
1
8

4 1
9 16
9 5
5 4
3 3
6 4
2 1
2 2 - 5
- 8
1 5
1 2
- 2
- 3
- 3
44 62

ปริญญำตรี

กำลังศึกษำ *

5
25
14
9
6
10
3
2
2
5
8
6
3
2
3
3
106

มี

ฝ่ำยผู้บริหำร
สำขำทักษะชีวิต
สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนกำรตลำด
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป
สำขำงำนกำรจัดกำรสำนักงำน
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำขำงำนเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
สำขำงำนคหกรรมเพื่อกำรโรงแรม
สำขำงำนวิจิตรศิลป์
สำขำงำนกำรออกแบบ
สำขำงำนศิลปกรรมเซรำมิค
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก
รวม

ครูพิเศษ

จำนวน
(คน)

วุฒิ
กำรศึกษำ

พนักงำนรำชกำร

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน

ใบประกอบวิชำชีพ

ครูประจำ

สถำนภำพ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560
ที่มำ : งำนบุคลำกร
หมำยเหตุ
* กำลังศึกษำหลักสูตร ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู
** ครูพิเศษสอน
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2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ข้ำรำชกำร ก.พ.

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบุคลำกร
งำนกำรเงิน
งำนกำรบัญชี
งำนพัสดุ
งำนอำคำรสถำนที่
งำนทะเบียน
งำนประชำสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งำนวำงแผนและงบประมำณ
งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
งำนควำมร่วมมือ
งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ และประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
งำนครูที่ปรึกษำ
งำนปกครอง
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
งำนวัดผลและประเมินผล
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
งำนควบคุมภำยใน
รวม

ลูกจ้ำงชั่วครำว

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน

ลูกจ้ำงประจำ

สถำนภำพ

3
1
2
1
3
15
2
1

1
4
-

3
1
1
1
2
11
2
1

1
-

1
1
1
1
-

-

1
1
1
1
-

-

1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1

-

1
1
2
1
42

5

1
1
2
1
36

0
1

จำนวน (คน)
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2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับสาขางานและชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สำรวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำที่รำยงำน)
ชั้นปี

ทวิภำคี

เทียบโอน

-

141
55
39
101
91
49
22
21
519

9
9

-

221 90 28
34 64 - 19
33 - สำขำงำนเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
9
- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
61 - สำขำงำนกำรจั ด กำรคหกรรมเพื่ อ กำรโรงแรม
- สำขำงำนกำรจั ด งำนดอกไม้ แ ละ 9
งำนประดิษฐ์
- สำขำงำนบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม
13 - สำขำงำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 29 -

-

221 86 14
32 69 - 19
37 7
63 30 -

-

-

ตกค้ำง

ปกติ

4
4

รวม

เทียบโอน

เทียบโอน

132
60
38
88
11
70
75
14
16
21
525

ระดับ ปวช.
- สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรตลำด
- สำขำงำนเลขำนุกำร
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
- สำขำงำนกำรประชำสัมพันธ์
- สำขำงำนแฟชั่นดีไซด์
- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำงำนคหกรรมเพื่อกำรโรงแรม
- สำขำงำนวิจิตรศิลป์
- สำขำงำนออกแบบ
- สำขำงำนศิลปกรรมเซรำมิก
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต
รวม
ระดับ ปวส.
- สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรตลำด
- สำขำงำนเลขำนุกำร
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
- สำขำงำนกำรจัดกำรสำนักงำน

ปกติ

ทวิภำคี

3

ปกติ

ระดับ/สำขำงำน

2

-

13
13
7
11
3
2
19
3
4
5
80

453
208
121
301
32
2
22
238
173
50
57
3
21
1,681

-

-

6
1
2
3
4
11
-

442
224
67
135
41
74
16
135
30

ทวิภำคี

1

167 80 37 101 - 16
11 58 46 10 15 3
528 16

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

13
29

10
ชั้นปี

ทวิภำคี

-

-

- 1,118 42

ตกค้ำง

-

เทียบโอน

12 12
1,152 51

30 24 599 33

ทวิภำคี

-

รวม

ปกติ

29 23 615 47

3

เทียบโอน

- สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต
- สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม
ระดับ ปริญญาตรี
- สำขำงำนกำรบัญชี
รวม
รวมทั้งหมด

ทวิภำคี

ปกติ

ระดับ/สำขำงำน

ปกติ

2

เทียบโอน

1

-

-

-

-

2
9
38

-

-

-

-

-

-

528 16

-

61
56
1,332

12
12
118 3,025

ที่มำ : งำนทะเบียน
2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับสาขางานและชั้นปี (ทวิศึกษา)
ระดับ/สำขำงำน
ระดับ ปวช.
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งหมด

1

ชั้นปี
2

3

-

13

-

13

-

13

-

13

รวม

ที่มำ : งำนทะเบียน
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2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(1) จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน)
ระดับ/สำขำงำน
ระดับ ปวช.
- สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรตลำด
- สำขำงำนเลขำนุกำร
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป
- สำขำงำนแฟชั่นและสิ่งทอ
- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำงำนคหกรรมเพื่อกำรโรงแรม
- สำขำงำนวิจิตรศิลป์
- สำขำงำนออกแบบ
- สำขำงำนศิลปกรรมเซรำมิก
รวม
ระดับ ปวส.
- สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรตลำด
- สำขำงำนเลขำนุกำร
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
- สำขำงำนกำรจัดกำรสำนักงำน
- สำขำงำนเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำงำนกำรจัดกำรงำนคหกรรมกำรโรงแรม
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก
- สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม
รวมทั้งหมด

ปกติ

จำนวน
ทวิภำคี

เทียบโอน

165
71
37
93
10
55
43
8
14
3
499

7
7

-

165
71
37
93
7
10
55
43
8
14
3
506

217
86
32
66
35
7
54
28
30
22
577
1,076

12
16
28
35

-

217
98
32
66
16
35
7
54
28
30
22
605
1,111

รวม

(2) จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ทวิศึกษำ) 33 คน
ที่มำ : งำนทะเบียน
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.๓.๑ รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
ลาดับที่
รางวัลที่ได้รับ
1
รำงวัลควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
Best Practice Awards 2017

สถานที่จัด/หน่วยงาน
ณ หอประชุมกองทัพอำกำศ
จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

2.๓.2 รำงวัลและผลงำนของผู้บริหำร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
ลาดับที่
รางวัลที่ได้รับ
ผู้ได้รับรางวัล
1
รำงวัลระดับชำติ
นำยพลฤทธิ์ จินดำหลวง
รำงวัล เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติตน
ตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพเป็นที่
ประจักษ์ชัด
2

รำงวัลระดับจังหวัด
รำงวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้ำน
กำรศึกษำ

นำยปณิทัต ลี้จินดำ

สถานที่จัด/หน่วยงาน
ณ สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
จัดโดยคุรุสภำ

ณ หอประชุมจันทน์ผำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จัดโดยคุรุสภำจังหวัด

2.๓.3 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
ลาดับ
รางวัลที่ได้รับ
ที่
1 รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลชนะเลิศ สิ่งประดิิษฐ์
ประเภทที่ 7 ผลิตภัณฑ์อำหำร
สำหรับผู้สูงอำยุ ในเวทีกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และกำร
แข่งขันหุ่นยนตร์อำชีวศึกษำ
ระดับชำติ ประจำปีกำรศึกษำ
2560 เพื่อรับประทำนรำงวัล
"สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ"
จำกพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
โสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ

ผู้ได้รับรางวัล

สถานที่จัด/หน่วยงาน

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์

กำรค้ำเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ

13
ลาดับ
รางวัลที่ได้รับ
ที่
2 รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจดีเด่น
โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพทักษะ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรของนักศึกษำ
อำชีวศึกษำ (RRR AWard 2017)
3

4

5

ผู้ได้รับรางวัล

สถานที่จัด/หน่วยงาน

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์

รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลชนะเลิศ ผลงำนวิจัยกลุ่ม
ประเภท อำหำร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภำพ เรื่อง กำรศึกษำ
สูตรที่เหมำะสมของซุปผักกึ่ง
สำเร็จรูป ในเวที "วันนักประดิษฐ์ "
ประจำปี 2561 Thailand
Inventors'Day 2018 และรำงวัล
ข้อเสนอโครงกำรระดับเหรียญทอง
จำก ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ณ EvenHall 98 - 99

รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
ปวช. ผลงำน กำรพัฒนำผงสมุนไพร
โรยข้ำว “Healthy Herbs” จำกกำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำเอสโซ่ ระดับชำติ ประจำปี
พุทธศักรำช 2560 ในงำนมหกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำร

ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ
กรุงเทพมหำนคร
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ

นำงสำวนภษร จุ้ยอินทร์
นำยทศพล วิจำรณกรณ์
นำยนฤดล เตปินสำย

รำงวัลระดับภำค
นำงกีระติกำญน์ มำอยู่วัง
รำงวัลระดับเหรียญทอง กำร
ประยุกต์ใช้ไอซีทีในกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
จัดโดย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) ร่วมกับ
สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
ณ โรงแรมอโมร่ำ ท่ำแพ
จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำภำคเหนือ

14
ลาดับ
รางวัลที่ได้รับ
ที่
6 รำงวัลระดับภำค ภำคเหนือ
รำงวัลชนะเลิศ โครงงำนกำรพัฒนำ
ผงสมุนไพรโรยข้ำว “Healthy
Herbs”

ผู้ได้รับรางวัล

สถานที่จัด/หน่วยงาน

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร

นำงสำวนภษร จุ้ยอินทร์
นำยทศพล วิจำรณกรณ์

กำรอำชีวศึกษำ ร่วมกับสมำคม
วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ และบริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

7

รำงวัลชนะเลิศ และรำงวัล Honor นำงพรทิพย์ สุวรรณเลิศ
Award สิ่งประดิษฐ์ BANANA ROLL
เสริมไฟเบอร์จำกสับปะรดปัตตำเวีย
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
จังหวัดลำปำง

ณ วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ

8

รำงวัลชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป กำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
จังหวัดลำปำง

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ณ วิทยำลัยเทคนิคลำปำง

จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
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2.๓.4 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)
ลาดับที่
รางวัลที่ได้รับ
1
รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลโล่เกียรติคุณ “ลูกที่มี
ควำมกตัญญูกตเวทีต่อแม่”

2

3

4

รำงวัลชนะเลิศ สิ่งประดิิษฐ์
ประเภทที่ 7 ผลิตภัณฑ์อำหำร
สำหรับผู้สูงอำยุ ในเวทีกำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และกำรแข่งขันหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ ระดับชำติ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจดีเด่น
โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ
ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ของนักศึกษำอำชีวศึกษำ (RRR
AWard 2017)

ผู้ได้รับรางวัล
นำงสำวประภัสสร กำวิตู

นำงสำวธันยพร มำพิลอม
นำงสำวกนกพร เมืองตำ
นำงสำวชนำภำ ปิงเมือง

นำงสำวพรไพลิน อินทะ
นำงสำวรัตติยำกรณ์ สุภำอินทร์
นำงสำวธันยพร มำพิลอม
นำงสำวกนกพร เมืองตำ
นำงสำวชนำภำ ปิงเมือง

รำงวัลระดับชำติ
นำงสำวธันยพร มำพิลอม
รำงวัลชนะเลิศ ผลงำนวิจัยกลุ่ม นำงสำวกนกพร เมืองตำ
ประเภท อำหำร เกษตรและ
นำงสำวชนำภำ ปิงเมือง
เทคโนโลยีชีวภำพ เรื่อง
กำรศึกษำสูตรที่เหมำะสมของ
ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป ในเวที "วัน
นักประดิษฐ์ " ประจำปี 2561
Thailand Inventors'Day
2018 และรำงวัลข้อเสนอ
โครงกำรระดับเหรียญทอง จำก
ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ

สถานที่จัด/หน่วยงาน
ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำร
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหำนคร
จัดโดย สภำสังคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์
กำรค้ำเซียร์รังสิต อำเภอลำ
ลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ณ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
และมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์
ณ EvenHall 98 - 99
ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ
กรุงเทพมหำนคร
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

16
ลาดับที่
รางวัลที่ได้รับ
5
รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับ ปวช. ผลงำน กำรพัฒนำ
ผงสมุนไพรโรยข้ำว “Healthy
Herbs” จำกกำรประกวด
โครงงำนวิทยำศำสตร์สมำคม
วิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอส
โซ่ ระดับชำติ ประจำปี
พุทธศักรำช 2560 ในงำน
มหกรรมวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 2560
6
รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลชนะเลิศ กีฬำหมำกล้อม
ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก
ภำค 5 ครั้งที่ 33
"กว๊ำนพะเยำเกมส์"
7
รำงวัลระดับชำติ
รำงวัลเหรียญทอง วิ่ง 800
เมตรหญิง ในกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน นักศึกษำ อำชีวะเกมส์
ระดับชำติ ครั้งที่ 12 ประจำปี
2560 “พิษณุโลกเกมส์”
8
รำงวัลระดับภำค
รำงวัลชนะเลิศ โครงงำนกำร
พัฒนำผงสมุนไพรโรยข้ำว
“Healthy Herbs”
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รำงวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐำน
ทักษะมำรยำทไทย
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ วิชำ
พื้นฐำน ระดับภำค ภำคเหนือ
ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดอุทัยธำนี

ผู้ได้รับรางวัล
นำงสำวกัญชนำ โกเมฆ
นำงสำวพัชรินทร์ ยุชุมภู
นำงสำวพิชญ์สินี ฟูทะนันชัย

สถานที่จัด/หน่วยงาน
ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำร
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธำนี
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคมวิทยำศำสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และบริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

นำงสำวจุฑำทิพย์ วงศ์จำ

จัดโดย คณะกรรมกำรกำรจัด
กำรแข่งขันกีฬำเยำวชน
แห่งชำติ จังหวัดพะเยำ

นำงสำวเฌอแตม แซ่อึ้ง

จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

นำงสำวกัญชนำ โกเมฆ
นำงสำวพัชรินทร์ ยุชุมภู
นำงสำวพิชญ์สินี ฟูทะนันชัย

จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคมวิทยำศำสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และบริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

นำยวัฒนธรรม จอมใจ

จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

นำงสำวปองทิพย์ธิดำ วจิตรสุวรรณ

17
ลาดับที่
รางวัลที่ได้รับ
10 รำงวัลชนะเลิศ ทักษะวิชำชีพ
กำรจัดเรียงสินค้ำประเภท
OTOP
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
วิชำพื้นฐำน ระดับภำค
ภำคเหนือ ครั้งที่ 29
ณ จังหวัดอุทัยธำนี

ผู้ได้รับรางวัล
นำงสำวกัญญภัค ปัญญำส่อง
นำงสำวมนัสวรรณ เรือนแก้ว

สถานที่จัด/หน่วยงาน
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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รำงวัลชนะเลิศ ทักษะวิชำชีพ
กำรประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ
สู่มำตรฐำนสำกล
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
วิชำพื้นฐำน ระดับภำค
ภำคเหนือ ครั้งที่ 29
ณ จังหวัดอุทัยธำนี

นำงสำวกัญญภัค ปัญญำส่อง
นำงสำวมนัสวรรณ เรือนแก้ว

จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

12

รำงวัลระดับจังหวัด
รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับ ปวช. กำรพัฒนำ
ผงสมุนไพรโรยข้ำว “Healthy
Herbs”

นำงสำวพิชญ์สินี ฟูทะนันชัย
นำงสำวกัญชนำ โกเมฆ
นำงสำวพัชรินทร์ ยุชุมภู

จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคมวิทยำศำสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และบริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
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รำงวัลชนะเลิศ และรำงวัล
Honor Award สิ่งประดิษฐ์
BANANA ROLL
เสริมไฟเบอร์จำกสับปะรด
ปัตตำเวีย กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
“สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ” ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัด
จังหวัดลำปำง

นำยชนธิญ รักษพลเดช
นำยรัฐศำสตร์ ประดิษฐ์
นำงสำวกัลยรัตน์ แสงศิริ
นำงสำวรุ่งนภำ ศรีทิพย์
นำงสำวสุธิพร ชมพูบุตร
นำงสำววรวิลักษณำ จันทนะเสวี
นำงสำวพิมพิไล ใจมำ
นำงสำวมำลินี แก้วแก่นสำร
นำยวรำยุส คำฟูบุตร

ณ วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

18
ลาดับที่
รางวัลที่ได้รับ
14 รำงวัลชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ”
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
จังหวัดลำปำง

ผู้ได้รับรางวัล
นำงสำวธันยพร มำพิลอม
นำงสำวกนกพร เมืองตำ
นำงสำวชนำภำ ปิงเมือง
นำงสำวพรไพลิน อินทะ
นำงสำวรัตติยำกร สุภำอินทร์
นำงสำวจตุพร มัดตลัด
นำงสำวกิติยำ สมกุล
นำงสำวพัชรำภำ คฤหบดี
นำยประภำกร หอมเย็น
นำยนพรัตน์ รำชคม

สถานที่จัด/หน่วยงาน
ณ วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
จัดโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
"คุณธรรมนำหน้ำ พัฒนำวิชำชีพ"
(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.)
3.1.2 วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในกำรผลิตและพัฒ นำกำลังคนอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน สังคม ระดับประเทศและภูมิภำค
Leadership in Qualified manpower development for labor markets and
societies in region and country.
3.1.3 พันธกิจ
1. จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพและเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีคุณภำพคุณธรรม และจริยธรรม
(To provide the activities of morality and ethic to students in vocational education.)
2. ขยำยภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน
และสังคม
(To proliferate the members of cooperation networks in vocational education, and
provide vocational service to community and society.)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้มีศักยภำพที่สูงขึ้น
(To promote and support the personnel in a higher potential.)
4. ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยสร้ำงนวัตกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพและกำรประกอบอำชีพ
(To promote and research, innovation and knowledge for developing vocational
education and careers.)
5. ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพของประชำชน
(To expand the opportunities of vocational education for enhancing a capability of
people’s careers.)
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
(To develop the efficiency in college administration.)
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
L = Lustrous Life
V = Virtuous Mind
C = Civilized Life

ชีวิตใส
ใจสว่ำง
พลเมืองดี
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L : Lustred life ชีวิตใส
สำมำรถเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง รั ก กำรอ่ ำ น แสวงหำควำมรู้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมี ค วำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร มีทักษะในกำรคิดและกำรปฏิบัติ
V : Virtuous Mind ใจสว่ำง
เป็นผู้มีควำมใฝ่ดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภำพ
C : Civilized life พลเมืองดี
เป็ น ผู้ มี ค วำมระลึ ก ในหน้ ำ ที่ รั ก ษำค ำพู ด ท ำงำนเป็ น ที ม มี สั ม มำคำรวะ มี วั ฒ นธรรม
ประชำธิป ไตยมี จิ ตสำธำรณะ คำนึ งถึงประโยชน์ส่ วนรวม มี ควำมเป็ นไทย อนุรักษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม กล้ ำท ำ
ในสิ่งถูกต้อง
3.1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“วิชำชีพเด่น” Good Career Competency
3.1.6 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รำยจ่ำย

จำนวนเงิน

ร้อยละ

1. รำยจ่ ำยค่ำวัส ดุฝึ กอุป กรณ์ และสื่อส ำหรับกำรเรียน
กำรสอน
2. รำยจ่ำยในกำรส่งเสริมสนับ สนุ นให้ ผู้เรียนใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรือทำประโยชน์
ต่อชุมชนสังคม
3. รำยจ่ ำ ยในกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำกำร
ประกวดกำรแสดงโครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะวิ ช ำชี พ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
4. รำยจ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำน
กำรรักชำติเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุ ข และทะนุ บ ำรุ ง ศำสนำศิ ล ปะวั ฒ นธรรมกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำรกีฬำและนันทนำกำรกำรส่งเสริม
กำรดำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รำยจ่ำยพัฒนำบุคลำกร
ฯลฯ
รวมรำยจ่ำย

1,641,811

32.64

868,741

17.27

672,739

13.37

1,179,652

23.45

667,861

13.28

5,030,804

100.00

หมำยเหตุ

* ปรับตำมบริบทสถำนศึกษำ
* นิยำมศัพท์คำว่ำงบดาเนินการหมำยถึงค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำนศึกษำในรอบปีทั้งนี้ไม่รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภัณฑ์ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนเงินเดือนและเงินวิทยฐำนะของผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสถำนศึกษำ
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
สุดท้าย
กำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559

แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
สถำนศึกษำควรจะมีมำตรฐำน
สถำนศึกษำ

ผลการดาเนินงาน

กำรประเมินคุณภำพภำยใน
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหำคม 2556

๑. ควรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มี
ค่ำนิยมที่ดีงำม มีบุคลิกภำพ
เหมำะสม เช่น แต่งกำยให้
ถูกต้องตำมประกำศวิทยำลัย
อำชีวศึกษำลำปำง เรื่อง
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษำ
ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำง

มีระบบครูที่ปรึกษำ (คป.๐๑-๐๕)
- คป.๐๑ ประวัติ รูปถ่ำย นักเรียน
นักศึกษำ แผนที่บ้ำนผู้ปกครอง
- คป.๐๒ แบบบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษำ
- คป.๐๓ แบบบันทึกรำยงำน
เกี่ยวกับผู้ปกครอง นักเรียน
นักศึกษำ
- คป.๐๔ บันทึกกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Group)
- คป.๐๕ แบบรำยงำนสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนครูที่ปรึกษำ
- คป.06 แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
กำรพบนักเรียน นักศึกษำ
(กิจกรรม Home Room)

๒.ในกำรทำหลักสูตร DVT
ร่วมกับ Big C เป็นสิ่งที่ดีมำก
และน่ำจะดำเนินกำรเช่นนี้กับ
สถำนประกอบกำรอื่น ๆ ให้
มำกขึ้น

ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนระบบทวิ
ภำคี

วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำ ได้แก่
มำตรฐำนที่ 5.1 ระดับคุณภำพใน
กำรจัดกิจรรม กำรพัฒนำผู้เรียน
ตำมอัตลักษณ์ LVC
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
๓.ในกำรทำงบประมำณ
ทุกงำน ทุกโครงกำร
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อวัสดุฝึก
สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเหมำะสม ต้องมีควำม
เหมำะสมของงบดำเนินกำร
และวัสดุฝึก อย่ำงถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
สุดท้าย

แผนการปฏิบัติตาม
ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
๔.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- SALE Model (วิชำโครงกำร)
สำมำรถประกอบอำชีพ และหำ - ศูนย์บ่มเพำะ
รำยได้ให้กับผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ได้
๕.ควรดำเนินกำรโครงกำร/
กิจกรรม ต้องผ่ำนผู้รับผิดชอบ
หลักแล้วกระจำยสู่สำขำวิชำ

เขียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Job
Description)

๖.ครูและผู้เรียน บุคลำกรเป็นผู้ -วิจัยในชั้นเรียน
มีควำมรู้ด้ำนวิจัย และแหล่ง
-วิจัยของนักศึกษำ
ค้นคว้ำได้มำกขึ้น
-วิจยั วิชำโครงกำร/โครงงำนวิทย์/
วิชำสัมมนำ
๗.กำรจัดทำแผนพัฒนำให้สอด
รับกับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพอำชีวศึกษำ

-กำหนดแผนปฏิบัติกำร
แผนพัฒนำสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ

๘.กำรรวบรวมผลงำนวิจัย
นวัตกรรม ของครู-นักเรียนทุก
สำขำวิชำอย่ำงครบถ้วน

-วิจัยในชั้นเรียน
-วิจัยของนักศึกษำ
-วิจัยวิชำโครงกำร/โครงงำนวิทย์/
วิชำสัมมนำ

๙.กำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ห้องสมุดมีประสิทธิภำพ
เพียงพอในด้ำนปริมำณหนังสือ
ที่จัดเพิ่มขึ้นทุกปี

พัฒนำระบบงำนห้องสมุด

๑๐.กำรส่งเสริมกำรจัดทำ
- มอบหมำยงำนวิจัยพัฒนำ
ผลงำนวิจัยในภำพรวมของ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดทำ
สถำบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ วิจัยสถำบัน
กำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ขององค์กร
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
สุดท้าย
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
โดย สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน)
เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภำพันธ์ 2556

แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
๑. สถำนศึกษำ ควรส่งเสริม
ผู้เรียน ได้จัดทำผลงำนที่เป็น
โครงงำนทำงวิชำชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ในระดับ
จังหวัด ชุมชน ระดับภำค และ
ระดับชำติ มำกขึ้น โดยหำแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนจำกชุมชน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่น ๆ
ทั้งภำครัฐและเอกชน พร้อม
ทั้งจัดหำเวทีเพื่อนำเสนอผลงำน
หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันต่ำง ๆ

ผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำได้จัดทำกำรจัดให้มีกำร
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำทุก
สำขำวิชำจัดทำสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงำนวิชำชีพ เข้ำแข่งขันในเวที
ต่ำง ๆ จำกงบประมำณที่ต้นสังกัด
จัดสรร

๒.สถำนศึกษำ ควรส่งเสริม
สถำนศึกษำเชิญชวนให้คณะครูและ
ครูผู้สอน ได้พัฒนำต่อยอด
บุคลำกร จัดทำงำนวิจัย และ
ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ทุกสำขำวิชำ
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ของครูที่นำไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับจังหวัด ชุมชน ระดับภำค
และระดับชำติ มำกขึ้น รวมทั้ง
หำแหล่งเงินทุนสนับสนุน จำก
ภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน
๓. สถำนศึกษำ ควรจัดทำแผน สถำนศึกษำได้จัดให้มีกิจกรรมกำร
โครงกำร/กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ บริกำรวิชำชีพของผู้เรียนต่อชุมชน
ออกให้บริกำรวิชำกำรและ
ทุกภำคเรียน
วิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทักษะของผู้เรียน ให้ครบทุก
สำขำงำน และครบทุกประเด็น
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตำมอั ต ลั ก ษณ์ ของสถำนศึ ก ษำคุ ณ ธรรม
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสำขำวิชำ สำขำงำน
เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำ ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
ผล
1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนทำในสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี
ร้อยละ 86.77
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำมีกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็น
รำยบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำนที่ผู้สำเร็จกำรศึกษำไปทำงำน จำกสถำนศึกษำที่ผู้สำเร็จกำรศึกษำไป ร้อยละ 78.18
ศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบ
อำชีพอิสระของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 86
ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร้อยละ 80
ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูล ร้อยละ 85
ตอบกลับ
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5
หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ
5 รวม 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก

4 คะแนน

ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ของรุ่นนั้น

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

กำรบัญชี

175

165

94.29

กำรเลขำนุกำร

51

37

72.55

กำรตลำด

112

71

63.39

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

104

93

89.42

ธุรกิจค้ำปลีก

25

7

28.00

แฟชั่นและสิ่งทอ

14

10

71.43

อำหำรและโภชนำกำร

79

55

69.62

คหกรรมศำสตร์

54

43

79.63

วิจิตรศิลป์

15

8

53.33

กำรออกแบบ

24

14

58.33

ศิลปกรรมเซรำมิก

3

3

100.00

656

506

77.13

ระดับชั้น/สาขาวิชา

รวม ปวช.
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวนผู้เรียนแรก
เข้าของรุ่นนั้น

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

กำรบัญชี
กำรเลขำนุกำร
กำรตลำด

226
31

217
31

96.02
100.00

112

98

87.50

กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก

30
72
40
25
7
75
31

16
66
35
22
7
54
28

53.33
91.67
87.50
88.00
100.00
72.00
90.32

30
679
1,335

30
604
1,110

100.00
88.95
83.15

ระดับชั้น/สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรจัดกำรสำนักงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
อำหำรและโภชนำกำร
บริหำรงำนคหกรรมศำสตร์
คอมพิวเตอร์กรำฟิก
รวม ปวส.
รวมเฉลี่ย

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน มีค่ำเท่ำกับ ร้อยละ 83.15
โดยก ำหนดผลจำกประเด็ น กำรประเมิ น ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 80.0 0 ขึ้ น ไป เที ย บได้ ค่ ำ คะแนน 5.00
ระดับคุณภำพ ดีมำก
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ค่าคะแนน
5 คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำนต้น
สังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง กำรประสำนควำมร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง
สถำนศึกษำคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม
และผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถำนศึกษำมีกำรกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน
ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่ม
ผู้เรียนจัดทำโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน ดำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง
5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรดำเนินกำรและตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด และมีกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ผล (มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
ผล (มี/ไม่มี)
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำน
มี
ต้นสังกัดมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
มี
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และเป้ำหมำย และดำเนินงำนเพื่อให้นโยบำยสำคัญของ
มี
หน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
4. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
มี
โครงกำร กิจกรรม และเป้ำหมำยที่กำหนด
5. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
มี
และกำหนดแผนพัฒนำต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ว่ำด้วยกำร
กำหนดจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
แล้วแต่กรณี
2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน
เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำ
หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
ได้ศึกษำฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557
หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
ของจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ

ผล

ตำมเกณฑ์

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ตำมเกณฑ์

ร้อยละ 41.50

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำแผนปฏิบัติงำนประจำปี มีกำรจัดงบประมำณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ
2. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับกำรเรียนกำรสอน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของงบดำเนินกำร
3. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ไปบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1
ของงบดำเนินกำร
4. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดทำกำรประกวด
กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบดำเนินกำร
5. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ
เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบดำเนินกำร
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
พอใช้

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ

ผล
มี
ร้อยละ 8.37
ร้อยละ 4.43
ร้อยละ 3.43

ร้อยละ 6.01

ค่าคะแนน
3 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์
และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ผล (มี/ไม่มี)
1. สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ
มี
ให้สะอำด เรียบร้อย สวยงำม และปลอดภัย
2. สถำนศึกษำ มีกำรกำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำรและอื่นๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย
มี
สะอำด เรียบร้อย สวยงำม
3. สถำนศึกษำ มีกำรกำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์
มี
ที่เหมำะสม เพียงพอ และมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
4. สถำนศึกษำ มีกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูล อย่ำงน้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
(2) มีกำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน
มี
(3) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส
ในเครื่องลูกข่ำย
(4) มรฐำนข้อมูลกำร Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีกำรสำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
5. สถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน
มี
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นการประเมิน
ผล (มี/ไม่มี)
1. สถำนศึกษำ มีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกร
มี
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำ มีจำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ที่ร่วมมือในกำรกำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์
จำนวน 274 แห่ง
ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน
โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถำนศึกษำ ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร
ตรง
ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
4. สถำนศึกษำ ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน
จำนวน 141 ทุน
โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถำนศึกษำ ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์
จำนวน 5 รำยกำร
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถำนศึก ษำจั ดกำรเรีย นกำรสอนตำมมำตรฐำนคุ ณ วุฒิ อำชีว ศึ กษำแต่ ล ะระดั บ ตำมหลั กสู ต รและ
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบู รณ์ มีกำรพัฒ นำรำยวิช ำหรือกำหนดรำยวิช ำใหม่ห รือกลุ่ มวิชำเพิ่มเติมให้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดทำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย
และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน
2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน
3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนนำผลจำกกำรวัดผล
และกำรประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน
4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำ
กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ
ซึ่งประกอบด้วย
(1) กำรระบุปัญหำ
(2) กำรระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีกำรดำเนินกำร
(4) กำรเก็บข้อมูล
(5) กำรวิเครำะห์รำยงำนสรุปผล เพื่อนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำ หรือ
กำรวิจัย ไปใช้ประโยชน์

ผล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษำ สำรวจข้อมูล
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือกลุ่มวิชำ
2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำ หรือกลุ่มวิชำ
ตำมข้อ 1 จำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ
5. สถำนศึกษำ มีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1 – 4
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ผล (มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

37
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
ผล (มี/ไม่มี)
1. สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวน
ร้อยละ 56.00
สำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนในกรณีที่มีจำนวนสำขำงำนไม่ถึง 5 สำขำงำน
ต้องจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีอย่ำงน้อย 1 สำขำงำน
2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
วิชำชีพในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยมีครู
จำนวน 16 ครั้ง
นิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำม
ร้อยละ 100
ควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด
4. สถำนศึกษำ จัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จำกกำรเข้ำรับกำร
ร้อยละ 88
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศ
เกียรติคุณยกย่องควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำน ร้อยละ 100
ภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม
และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ
1 กิจกรรม
3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ
1 กิจกรรม
4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรดำรงตน
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทำงำนโดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ
1 กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ

ผล
จำนวน 5 กิจกรรม
เข้ำร่วมทุกคน 2 กิจกรรม
จำนวน 3 กิจกรรม
เข้ำร่วมทุกคน 1 กิจกรรม
จำนวน 2 กิจกรรม
เข้ำร่วมทุกคน 1 กิจกรรม
จำนวน 5 กิจกรรม
เข้ำร่วมทุกคน 1 กิจกรรม
จำนวน 5 กิจกรรม
เข้ำร่วมทุกคน 1 กิจกรรม

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดทำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
2. สถำนศึกษำ ได้ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. สถำนศึกษำ ได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำร
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4. สถำนศึกษำ ได้จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน
5. สถำนศึกษำ ได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมำก

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ผล (มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมำก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

คะแนน
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5

ปีที่ผ่านมา
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
พอใช้
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ที่มีการประเมิน
13

คะแนน
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5

ปีปัจจุบัน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
พอใช้
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
รวมตัวบ่งชี้ที่พัฒนำ

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ร้อยละ

12

92.31

พัฒนา
ไม่พัฒนา
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
ไม่พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
12

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ มีค่ำเท่ำกับร้อยละ 92.31 โดยกำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 ระดับคุณภำพ ดีมำก
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔๑

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ผลการประเมิน ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน ผลการประเมิน
ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม ผลการประเมิน ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการประเมิน ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

ผลการประเมิน ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

ผลการประเมิน พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน ดีมาก
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.6 ระดั บ คุ ณ ภาพในการประสานงานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ผลการประเมิน ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมิน ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ผลการประเมิน ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ผลการประเมิน ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผลการประเมิน ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตั ว บ่ง ชี้ที่ 4.1 ระดั บ คุณภาพในการดาเนินการประกั นคุณภาพภายใน ผลการประเมิ น
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ผลการประเมิน ดีมาก

๔๒
2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดทาชิ้นงานโครงการ (PjBL: Project Based
Learning) ทาให้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย มีความรู้ และ
ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน MEP ทุกสาขาวิชา และยกระดับสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน MEP ให้เป็น EP
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สร้างความเป็นเลิศ (Excellent) ทุกสาขาวิชา โดย
พัฒนาจาก Selling Point ของแต่ละสาขาวิชา
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยยกระดับเป็นการจัดการสอน
MEP หรื อ EP และพั ฒ นาหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี สาขาวิช าที่ ตอบสนองต่ อการพัฒ นา
ประเทศ
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการด้วยระบบ ทวิภาคี
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ/หรือมีรายได้ระหว่างเรียนทุกสาขาวิชา
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
9. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังให้รักและประพฤติตน ตาม
วัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
10. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ
11. ส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพอนาคตแห่งประเทศไทย
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา
14. ส่งเสริมการวิจัยสร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
2. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ ภาษา
และวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา English Program หรือ Mini English Program
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นาที่ดีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งระดับภาคและ
ระดับชาติ
3. ส่งเสริ มให้ นั กศึกษาองค์การวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยเข้าร่ว มกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะระดับภาคและระดับชาติ
4. ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีม
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนและสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริ มการจั ดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยระบบทวิภาคี เพื่อให้ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและ/หรือมีรายได้ระหว่างเรียนทุกสาขาวิชา
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบทวิภาคีหรือ
การใช้หลักสูตรร่วมกัน
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งอื่น
4. ส่งเสริมการแนะแนวศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพภาษา
และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
2. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการส่วนราชการ ชุมชน และ
สังคม
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3. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดทาชิ้นงาน โครงการ (PjBL : Project Based
Learning) ท าให้ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และมี ทั ก ษะกระบว นการวิ จั ย
มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรพัฒนาวิทยะฐานะให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร ครู และ
บุคลากร
2. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพภาษา
และวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นาที่ดีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งระดับภาคและ
ระดับชาติ
3. ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดทาชิ้นงานโครงการ (PjBL : Project Based
Learning) ทาให้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย มีความรู้และ
ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแผนกวิชาและเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
4. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง าน/นวั ต กรรมวิ จั ย ต่ า งประเทศ หรื อ เผยแพร่ น วั ต กรรม/วิ จั ย เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
3. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพภาษา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งระดับภาคและ
ระดับชาติ
2. ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
พันธกิจที่ 5 ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและฝึกอาชีพ ได้แก่
1.1 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
1.2 ศูนย์ฝึกภาษา
1.3 ศูนย์การเรียน
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1.4 ศูนย์วิชาชีพ
1.5 ศูนย์เทคโนโลยี
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้ผู้สนใจเรียนรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารงานทั้ ง ระบบการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ า นการ
บริหารงาน นาไปสู่แผนการดาเนินงานปรับปรุงองค์กร รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากร
2. ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมความร่วมมือทักษะทางภาษากับสถานศึกษาต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่ งเสริ มพัฒ นาทักษะการเป็นผู้ นา ภายใต้ ห ลั กธรรมาภิบาล ลดความซ้าซ้อนในการ
ปฏิบั ติง านภายใน พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การที่โ ปร่ งใส เป็ นธรรม มี ระบบการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบการบริหารจัดการบุคลากร การเงิน และพัสดุ
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดร่วมกัน โดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงานไฟฟ้า
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บรรณานุกรม
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕, คู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา. แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,กรุงเทพมหานคร.
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕, มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙. สานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
กรุงเทพมหานคร.

ภาคผนวก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.1 (ข้อ 1) ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ หรือประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ปี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑ ปี
จานวน
ร้อยละ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี

ผู้ศึกษาต่อภายใน
๑ ปี

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รวมผู้ได้งานทาประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อ
จานวน
ร้อยละ

กำรบัญชี

164

-

-

-

-

162

98.78

162

98.78

กำรตลำด

72

-

-

-

-

70

97.22

70

97.22

กำรเลขำนุกำร

53

-

-

-

-

50

94.34

50

94.34

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรจัดกำรธุรกิจค้ำ
ปลีก
วิจิตรศิลป์

106

-

-

-

-

102

96.23

102

96.23

10

-

-

-

-

9

90.00

9

90.00

22

-

-

-

-

18

81.82

18

81.82

กำรออกแบบ

8

-

-

-

-

8

100.00

8

100.00

ศิลปกรรมเซรำมิก

3

-

-

-

-

3

100.0

3

100.0

แฟชั่นและสิ่งทอ
อำหำรและ
โภชนำกำร
คหกรรมเพื่อกำร
โรงแรม
รวม ปวช.

2

-

-

-

-

2

100.00

2

100.00

53

-

-

-

-

47

88.68

47

88.68

31

-

-

-

-

31

100.00

31

100.00

524

-

-

-

-

502

95.80

502

95.80

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑ ปี
จานวน ร้อยละ
71
37.17

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี

ผู้ศึกษาต่อภายใน ๑
ปี

จานวน
13

ร้อยละ
06.81

จานวน
84

ร้อยละ
43.98

รวมผู้ได้งานทา
ประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ
จานวน ร้อยละ
168
87.96

กำรบัญชี

191

กำรตลำด

135

46

34.07

8

05.93

33

24.44

87

64.44

กำรเลขำนุกำร

19

9

47.37

1

05.62

3

15.79

13

68.42

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61

24

39.34

2

03.28

28

45.90

54

88.52

กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก

20

12

60.00

-

-

8

40.00

20

100.00

เทคโนโลยีกำรตัดเย็บ
เสื้อผ้ำ
อำหำรและโภชนำกำร

10

2

20.00

4

40.00

4

40.00

10

100.00

52

21

40.38

7

13.46

10

19.23

38

73.08

กำรจัดกำรคหกรรม
เพื่อกำรโรงแรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

34

17

50.00

1

02.94

4

11.76

22

64.71

32

10

31.25

3

09.38

8

25.00

21

65.63

คอมพิวเตอร์กรำฟิก

23

10

43.48

1

04.35

6

26.09

17

73.91

กำรจัดกำรสำนักงำน

26

13

50.00

4

15.38

9

34.62

26

100.00

603

235

38.97

44

7.30

197

32.67

476

78.94

1,127

235

20.85

44

3.90

699

62.02

978

86.78

รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ง านท า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ภายใน ๑ ปี มี ค่ า
เท่ากับ 86.78

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.1 (ข้อ 2) ระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล

ระดับ
ปวช.
ปวส.

จานวนแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพ
สถานประกอบการ
สถานศึกษา
ผู้รับบริการ
จานวนที่ จานวนที่ จานวนที่ จานวนที่ จานวนที่ จานวนที่
แจก
ตอบกลับ
แจก
ตอบกลับ
แจก
ตอบกลับ
250
210
60
51
120
72
15
11

เฉลี่ย
%
82
78.18

สถำนศึกษำมีกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล และได้รับ
ข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 78.18

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.1 (ข้อ 3, 4, 5) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน หรือผู้รับบริกำรที่
มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

สาขาวิชา

จานวน
ตอบตอบ
กลับ

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

60
60

ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ ที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ด้านสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะ
หลักและ
ด้านสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์
สมรรถนะทั่วไป
วิชาชีพ (%)
(%)
(%)
86
80
85
86
80
85

ค่าเฉลี่ย
(%)
83.66
83.66

สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83.66 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำก
กลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม

