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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรบัผูบริหาร

  การพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาทีจ่ัดทำรายงานการประเมนิตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดงันี้

1. การพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คณุลกัษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1 ผลสัมฤทธิ์ 

        1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียนในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช) ชั้นปที่ 3 และผูเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส) ชั้นปที่ 2 ที่ผานรอยละ 93.54 ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 

 2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (v-net) ผูสอบในระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

(ปวช) ชั้นปที่ 3 และผูสอบในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนน 

เฉลี่ยระดบัชาติขึน้ไป ผลการประเมินรอยละ 76.61 ระดบัคณุภาพดเีลิศ 

 3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอสิระ  ผลการประเมนิศนูยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑการประเมนิทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษากำหนด โดย

ประเมนิตนเองระดับสถานศกึษา ผลประเมินรอยละ 45 ระดับคุณภาพปรบัปรุง 

 4 ผลการแขงขนัทักษะวิชาชีพ จากการเขารวมการประกวด แขงขนัทางดานทักษะวชิาชีพ ที่ดำเนินการ

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีผลการประเมินมผีลการประเมินไดระดบัรอยละ 92.00 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 5 การดแูลและแนะแนวผูเรียน จำนวนผูเรียนแรกเขา ปวช.(2560) จำนวน 114 คน สำเร็จการศกึษา 52 

คน ปวส.(2561) จำนวน 113 คน สำเร็จการศกึษา 54 คน รวม 227 คน สำเร็จการศกึษา 106 คน ผลการ

ประเมนิรอยละ 46.69 ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

 6 ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซือ่สตัย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ

เปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอืน่ไดอยางเปนกัลยาณมติร มภีาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมใิจในความเปน

ไทย เห็นคุณคา มีจติสำนึกในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และเคารพในความเห็นตาง ผล

การประเมนิมคีุณลักษณะรอยละ 77.66 ม ีระดบัคุณภาพดเีลิศ 

 73 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศกึษา จำนวนผูเรียนแรกเขา ปวช.(2560) จำนวน 114 คน 

สำเร็จการศกึษา 52 คน ปวส. (2561) จำนวน 113 คน สำเร็จการศกึษา 54 คน รวม 227 คน สำเร็จการศกึษา 

106 คน ผลการประเมนิรอยละ 46.69 ระดบัคุณภาพกำลังพัฒนา 



 

2) จดุเดน 

สถานศกึษาไดจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู มีทักษะและการประยกุตใช เปน

ไปตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดบัการศึกษา โดยมีปณิธาน ดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชดิ ดแูล

พฤตกิรรมความเปนอยูของผูเรียน และบรูณาการการดแูลเขาในการเรียนการสอน ผลการประเมินตามเกณฑ

มาตรฐานอาชวีศึกษา คณุลกัษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ในประเด็นดานความรูดาน

ทักษะและการประยกุตใช และดานคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงคอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

3) จดุที่ควรพฒันา 

สถานศกึษาควรเพิม่การพัฒนากจิกรรมศูนยบมเพาะใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน ที่สำนกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศึกษากำหนด เพื่อใหมนีกัศกึษามาเขาโครงการมากขึน้ 

 

4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

สถานศกึษาควรขยายการดำเนินโครงการพฒันานวตักรรมสูบทเรียนตางๆ เพื่อเพิ่มผลงานผูเรียนดานนวตักรรม 

สิ่งประดษิฐงานสรางสรรค หรืองานวจิัยสถานศกึษาควรทำกรณีศกึษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อการเขาถึงปญหา

และสามารถแกไขปญหาใหผูเรียนมีการออกกลางคันนอยลง 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 

        1 การพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ผลการดำเนนิงาน มีการศกึษาความตองการของ

ตลาดแรงงาน ดำเนนิโครงการความรวมมอืกับสถานประกอบการ มีหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน ผลประเมนิไดดำเนนิการไป 3 ประเด็น มรีะดบั

คุณภาพดี 

        2 การพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติม จำนวนสาขางานที่สถานศกึษาจัดการเรียนการสอนมี 4 สาขาวชิา ระดบั ปวช. มสีาขางานการบญัชี 

สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาการโรงแรม ระดับชัน้ปวส. ม ี4 สาขาวชิา มีสาขา

งานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิและสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย รวม 8 

สาขางาน มกีารปรับปรงุหลักสูตร 7 สาขางานคิดเปนรอยละ 87.50 ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม 

        3 คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัต ิผลการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการมีการ

ปฏิบตัทิี่มีคณุภาพ รอยละ 89.65 

        4 การจดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัติทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียนการ



สอน ครูผูสอนทีจ่ัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบิัติทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชจดัการเรียนการสอน 

มีคณุภาพรอยละ 89.65 

        5 การจดัการเรียนการสอน ครูผูสอนที่มีคณุภาพในการจดัการเรียนการสอน รอยละ 86.20 

        6 การบริหารจดัการชัน้เรียน ครูผูสอนที่มคีณุภาพในการบริหารจดัการชัน้เรียน รอยละ 86.20 

        7 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี รอยละ 

86.20 

        8 การเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หองเรียนหองปฏบิัติ

การที่มรีะบบอินเตอรเน็ตความเร็วสงูในการจดัการเรียนการสอน รอยละ 100 

        9 การบริหารจดัการระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินและ

ขอมลูการบริหารจดัการระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน คาระดบั

คะแนน 5 ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 

       10 อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร ของสถานศกึษามคีวามพรอมเหมาะสมกับงานที่ใช ไดรับการ

ยอมรับจากองคกรหนวยงานภายนอกที่มาขอใชสถานที ่เชน การใชหองปฏบิัตกิารจดัอบรม 

       11 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน สถานศึกษามรีะบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถวนสมบรูณ ผลประเมนิ

ความพึงพอใจของผูใช ไมมี 

       12 แหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิารระดับยอด

เยีย่ม 

       13 การจดัการอาชีวศกึษาสูระบบทวิภาคี อยูระหวางการดำเนนิงาน 

 

2) จดุเดน 

       1 คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัต ิโดยสถานศกึษากาหนดใหครผููสอนทุกคนเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       2 การจดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั สถานศกึษากาหนดใหครูผูสอนทุก

คนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคญั และมีสมุดปฏิบตักิารสอน บนัทกึหลังการสอนหลังสิน้สุดการ

เรียน และนำขอมูลจากบันทึกหลังการสอน ที่เปนปญหาไปทำวจิยัชัน้เรียนตอไป 

       3 การจดัการเรียนการสอน ครูผูสอนสวนใหญมีวฒุทิางการศึกษาตรงตาม สาขาวชิาทีส่อน มแีผนการ

จัดการเรียนรูและสอนตรงตามแผนครบทุกรายวชิาที่สอน ใชเทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ใชสือ่ นวัตกรรม มี

การทำวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู จงึสงใหการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ  

       4 การบริหารจดัการชัน้เรียน ผูบรหิาร ผูปกครอง ผูเรียน และผูที่มสีวนเกีย่วของกับการจดัการศึกษา 



ใหการยอมรบัการบริหารจดัการชัน้เรียน ผูเรียนและผูปกครองสามารถดขูอมูลการเรียนและขอมูลประจำตวัผู

เรียนไดตลอดเวลาจากระบบ SISA และระบบตดิตามผูเรียน SISA smart mobile 

       5 การเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพือ่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สถานศึกษาจดัใหมี

ระบบอินเตอรเนต็ความเร็วสงูครอบคลุมพืน้ที่ทุกจุดทีเ่ปนแหลงเรียนรูภายในสถานศกึษา สญัญาณมีความเสถยีร 

ความเร็ว 500/500 Mbps จาก TOT ผูเกี่ยวของกับการจดัการศกึษามคีวามเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจ 

 

3) จดุที่ควรพฒันา 

       1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี ครูผูสอนสวนใหญไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชพี มี

ผลใหครูมีสมรรถนะที่จำเปนในการสอนเปนที่ยอมรับของผูเกีย่วของกับการจดัการศกึษา องคกร และหนวยงาน

ภายนอก แตมีจำนวนนอยที่สามารถสงผลการพัฒนาการเรียนการสอนเขาประกวดได จงึควรมีการพัฒนาครูใหมี

ความรูในการทำวจิัย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

      2 การจดัการอาชีวศกึษาสูระบบทวิภาคี ระบบทวภิาคีขึ้นกับปจจยัความพรอมของสถานประกอบการ 

สาขาบรหิารธุรกจิ ไมคอยมีหนวยงานรวมจดัเชน โรงแรมเคพีแกรนโรงแรมใหญของจนัทบรุี มีหลายหนวยงาน

ตอบรับพรอม แตเวลาทำจะดสูถานการณอกีครัง้ วทิยาลยัจงึไดทำ MOU กับสถานประกอบการที่ตอบรบัใน

เบือ้งตนแลว และวิทยาลัยอยูระหวางการเตรียมความพรอม 

 

4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

      แหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิารดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา มีระบบการสบืคนขอมูลที่มีประสิทธภิาพและทนั

สมยั ผูเรียนสามารถคนหาเรื่องที่ตรงกับความตองการไดทุกเรื่อง ในขณะที่หองสมุดเปนแตหนงัสือ การสืบคน

จากการเปดหนังสอืไมมีประสิทธิภาพและแมการใชงบประมาณมาหศาลกย็ังไมอาหาหนงัสือไดทันสมัยใหผูเรียน

ไดคนควาได ผูเรียนจงึไมไดใชหองสมุดเพือ่การคนควาอกีตอไป นอกจากการอานเพื่อความบันเทิง รูปแบบหอง

สมดุในปจจุบนัจึงไมรองรับการคนควาอยางแทจริง__ 

  

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

       1. การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ผลการประเมินเทียบกบัเกณฑประเมินคาคะแนนระดบั 5 

ระดบัคุณภาพยอด 

       2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินและขอมลูการระดมทรัพยากร เพื่อ

การจัดการเรียนการสอนผลการประเมินระดบัดี 

       3 การบริการชมุชนและจติอาสา ผลการประเมินโครงการระดับดเีลิศ 

       4 ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั เชิงปริมาณ-จำนวนผลงาน



ของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอื งานวจิยั มผีลงาน สิง่ประดษิฐจากโครงการของ

นกัศึกษา 44 ผลงาน 

 

2) จดุเดน 

       1. การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมสถานศึกษามกีารบรหิารแบบมสีวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ไดแก ครูและบคุลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา มกีารแลก

เปลี่ยนเรียนรูในองคกร และมีการปฏบิัตไิคเซนเพื่อใหเกิดวฒันธรรมการปรบัปรุงที่ตอเนือ่ง 

       2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกบับคุคลองคกร

ตางๆ ในการจัดการศึกษา เชนความรวมมือในการทำกิจกรรม ทำโครงการ แตการระดมทรัพยากรยังไมสามารถ

ใชไดกับองคกรทั่วไป เนือ่งจากวิทยาลัยเปนภาคเอกชน บรษิทัจะบริจาคไดเฉพาะกับภาครฐั วทิยาลยัจงึมีแต

มูลนิธิธนาคารออมสินเพื่อสังคมที่ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรเพือ่การจดัการศกึษา 

 

3) จดุที่ควรพฒันา 

       1 การบริการชมุชนและจติอาสา สถานศึกษาบริการทางวชิาการและวิชาชพีโดยจัดโครงการบริการชุมชน

และสอนอาชีพ ทำใหประชาชนไดรับประโยชน ไดรับการชื่นชมจากหนวยงานที่เกีย่วของ โดยเฉพาะประชาชนที่

รับบริการ แตสถานศึกษาไมสามารถดำเนนิการไดมากเนือ่งจากไมมีงบประมาณ จงึตองอาศยัหนวยหลักที่ดำเนนิ

การและเขาไปเสริม เพือ่ใหงานบริการมีความหลากหลาย 

       2 ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั สถานศกึษาสงเสริมการ

สรางชิน้งานจากวิชาโครงการ แตไมไดสงเขาประกวด เนือ่งจากไมมหีนวยงานภายนอกเปนผูจดั การประกวด

ภายในสังกัด ผลงานของภาคเอกชนมกัจะไมไดรางวัล วทิยาลยัไดจดัประกวดผลงานภายในเพื่อคัดเลอืกผลงาน

ใหพรอมตอการประกวดภายนอก 

 

4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

       1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู “การระดมทรัพยากร เพื่อการจดัการ

เรียนการสอน” การระดมทรพัยากรสำหรับสถานศึกษาเอกชนดำเนนิการไดยาก แตสามารถดำเนนิการไดในรปู

แบบที่ไมใชตวัเงนิ เชนระดมขอเสนอแนะจากผูมีสวนเกีย่วของ โดยเฉพาะผูปกครอง จงึควรพัฒนาเครอืขายผู

ปกครองใหเขมแขง็ ใหมีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒนาบุตรหลานบของตน 

       2) ดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั “ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรอื งานวจิยั” สถานศกึษาควรจดัใหมกีิจกรรมการประดษิฐสรางสรรคผลงานนอกเหนอีจาก



เวลาเรียนของโครงการ โดยจดักิจกรรมใหผูเรียนระดับชั้นอืน่ดวย ที่ไมใชปสุดทายของการเรียน เพื่อเพิ่มทักษะ

การประดษิฐคิดคนกับผูเรียน 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

  รางวัลและผลงานทีส่ถานศึกษาไดรับ 

       ๑) สถานศึกษาไดรับรางวัลชนะเลศิ ระดับชาติ "การพฒันาทักษะการโปรแกรมหุนยนตเพื่องานทางดานวิ

ศวรรม" โดย มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษม 

       ๒) ผูบรหิารและครไูดรับรางวัลวจิยัการประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและนวตักรรมสือ่การสอนระดบั

ประเทศ ครั้งที่ 12 โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชปูถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          รางวัลวิจยัสถาบนั 1 รางวัล พรอมการนำเสนอผลงานดีเดน 

          รางวัลวิจยัชัน้เรียน 7 รางวัล 

       3) ผูเรียนไดรับรางวัล 

         -ชนะเลิศการแขงขนัพัฒนาทักษะ การโปรแกรมหุนยนตเพืองานทางดานวิศวกรรม  

  -รองชนะเลิศการแขงขนับอรดเกมส “ปกปกษา 2020 ชิงแชมปประเทศไทย” 

3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกดั

วิทยาลัยอาชีวศกึษาออมสนิอปุถัมภไดดำเนนิการจดัการศกึษาของสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศกึษา ใหไดมาตรฐานการศึกษา ดงัตอไปนี ้ 

       (๑) จดัการศึกษาวชิาชีพสงเสริมคณุธรรมนอมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิ 

       (๒) การบรหิารแบบมสีวนรวม สรางวัฒนธรรมการปรับปรุงพัฒนาที่ตอเนือ่งดวยไคเซน  

       (๓) สงเสรมิใหผูสอนทำวจิยั เพือ่สงผลตอการสรางนวตักรรม สิง่ประดิษฐเพื่อพัฒนาวชิาชีพของผูเรียน  

4. การพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางทีด่ี (Best Practice)

 โครงการไคเซน การปรับปรุงตอเนื่องที่ไมหยุดยัง้ 

 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

         ปรชัญาไคเซน็เปนรูปแบบของการพัฒนางานอยางตอเนือ่งโดยการเพิ่มขึ้นทีละนอย ซึง่มีตนกำเนดิใน

ประเทศญีปุ่น แนวคิดนี้มุงเนนไปที่การปรบัปรุงกระบวนการและผลติภณัฑในขณะที่ใชความคดิสรางสรรคของ

พนกังานเพือ่ชวยกำหนดวธิีการและระบบที่สามารถปรับปรุงได ขอไดเปรียบ 2 ประการของปรชัญานี้ คอืการ

เพิ่มผลิตภาพและการรักษาคณุภาพของผลิตภัณฑและบริการ ไคเซนไมเหมอืนนวัตกรรมที่นวัตกรรมเปนการ

ปรับปรุงอยางกาวกระโดดโดยการลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในดานเทคโนโลยหีรืออปุกรณ และเงินเปนปจจยั

สำคัญในการกอใหเกิดการปรับปรงุอยางขนานใหญ นวตักรรมจงึมีราคาแพง ในทางตรงขาม ไคเซนเนนความ



เพียรพยายามของมนุษย ขวัญกำลังใจ การติดตอสื่อสาร การฝกอบรม การทำงานเปนทีม ความรัก ผกูพัน การมี

วินยัในตนเองและการมีสวนเปนเจาของ ซึง่ทั้งหมดนีก้็คือวถิีแหงไคเซนในการปรบัปรุงทีต่องใชสามัญสำนึกที่ไม

ธรรมดาและมีตนทุนคาใชจายเพียงเลก็นอย (มาซาอากิ อไิม, 2541, หนา 4) แตผลตอบแทนสงู 

(Tpmonline.com, 2003) 

         ไคเซนไมใชความพยายามที่จะแกปญหาทัง้หมดภายในครั้งเดยีว แตในทางตรงขามจะเปนการแกปญหา

ทีละเล็กทลีะนอย เปนการสั่งสมการเปลี่ยนแปลง จนในทีสุ่ด ถาสามารถแกไขปญหาหมดไปไดก็จะเปนการดี

ที่สุด แตในการไคเซนนั้นไมจำเปนเสมอไปที่ปญหาจะตองไดรับการแกไขโดยสมบรูณ งานไคเซนเริ่มจากสิ่งทีเ่รา

ทำไดกอน และทำจนกระทัง่หมดสิ่งทีเ่ราสามารถทำไดกเ็พียงพอแลว การมุงแกไขปรับปรุงงานที่ตนรบัผิดชอบ 

จะเกดิวัฒนธรรมที่มุงปรับปรงุแกไขปญหา ไมโยนความผดิใหผูอื่น จงึเปนการปรับปรงุที่ตอเนือ่ง และเปนสังคม

แหงการเรียนรูที่แทจริง 

         โครงการไคเซนจึงมคีวามสำคญัตอการพัฒนาสถานศกึษา ในการปรับปรุงพัฒนาทีต่อเนือ่งเหนอืกวาการ

ลงทุนใดๆ และเปนการสรางวัฒนธรรมสังคมแหงการเรียนรู  

     

4.2 วตัถุประสงค 

         - ระดับผลผลิต   เพื่อใหครูมีการปรับปรงุพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ 

         - ระดับผลลัพธ   เพื่อใหวทิยาลยัมีการปรับปรงุพัฒนางานที่ตอเนือ่ง 

 

4.3 กรอบแนวคิด (ถาม)ี 

          - 

4.4 วธิกีารดำเนนิงาน 

           1. ปฏิบตักิารปรับปรุงงานที่ตนรบัผิดชอบ โดยใชหลกัการ “ปลง” 

   ป หมายถึง การปรับปรุงงานดวยการเปลี่ยนวิธี 

   ล หมายถงึ การปรับปรงุงานเล็กๆ ในสวนทีร่ับผิดชอบ ไมจำเปนตองเปนงานใหญ 

   ง หมายถงึ การปรบัปรงุที่งาย สามารถปฏิบัติไดงายไมซบัซอน 

       2. บนัทกึผลการปรับปรงุ ใชเวลาไมเกนิ 3 นาที โดยมีสาระ 3 ขอ 

   1) ปญหาคืออะไร 

   2) ปรบัปรงุแกไขอยางไร 

   3) ผลการปรับปรงุแกไขแลวเปนอยางไร 

   3. นำผลการบนัทกึใหหัวหนา หรือผูบังคบับญัชารับรอง แลวเก็บในแฟมสะสมงาน  

 



4.5 ผลการดำเนนิงาน 

          มีการปรับปรงุพฒันา 22 งาน 

 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

          -มกีารปรับปรุงพัฒนาโดยไมตองใชงบประมาณ 

          -เมือ่ปฏบิตัินานๆ จะเกิดวัฒนธรรมแกปญหาแทนการโทษความผิดพลาดคนอืน่



สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมลูพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมลูพืน้เกีย่วกบัสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยอาชีวศกึษาออมสนิอปุถัมภ วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ 199 หมู 3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะ

จะ  อ.เมือง จ.จนัทบรุี 22000 โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698

  โทรศพัท 0-3939-1666  โทรสาร 0-3939-1698

  E-mail nawapat2553@gmail.com  Website http://www.omsinchan.ac.th

  ประวตัิสถานศกึษา

         วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ จงัหวดัจนัทบุร ีกอตั้งขึ้นเมือ่วนัที ่1 กุมภาพันธ 2554  โดย 

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เปนผูรับใบอนญุาตจดัตั้งสถาบนัการศึกษา นบัเปนสถาบนัการศึกษาแหง

แรกภายใตการอปุถมัภของมลูนธิิออมสินเพือ่สังคม ธนาคารออมสิน 

 

       ในขณะนั้น นายเลอศักดิ ์ จลุเทศ ผูอำนวยการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการมูลนธิอิอมสินเพื่อสังคม มี

เจตนารมณกอตัง้สถานศกึษาสอดคลองตามพนัธกิจของธนาคารออมสินที่มีตอลกูคา ชุมชน และสังคม ดานการสง

เสริม สนบัสนุนการศึกษา การฝกอบรมในทุกระดับ เปนผูรับใบอนญุาตจดัตัง้สถาบันการศกึษา และดำเนนิกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอสถาบนัการศึกษา รวมทั้งไดเล็งเห็นถึงความสำคญัของการศกึษาดานอาชีวศกึษา (สายอาชีพ) 

เรียนจบแลวมีงานทำ เปนตลาดแรงงานทีส่ำคัญตัง้แตระดบัทองถิ่นจนถึงระดบัโลก สามารถพัฒนาเขาสูระดบับรหิาร

ระดบัสูงตอไปได  ทั้งหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนตองการรบัผูเรียนจบอาชีวศกึษาเขาทำงานจำนวนมาก ทำให

มีโอกาส มีทางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย  และในหลายประเทศกลุมอาเซยีน รวมทั้งนานาประเทศที่พัฒนา 

ยงัสนับสนนุใหเยาวชนเรียนอาชีวศกึษา เนื่องจากเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

 

    ประการนี้ จงึกอตั้งโรงเรียนอาชีวศกึษาสายพาณิชยกรรม “โรงเรียนอาชีวศกึษาออมสนิอุปถัมภ” ที่มคีณุภาพขึน้

แหงแรกในจงัหวดัจนัทบุร ี ตอมาเปลีย่นชือ่เปน “วทิยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอุปถัมภ” เพื่อขยายโอกาสทางการ

ศึกษาแกเยาวชนคนรุนใหม  มคีวามรูไปประกอบอาชีพ ใหนกัเรียนในจงัหวดัจันทบรุีและจงัหวดัใกลเคยีงมีทางเลอืก

ในการศกึษา



  การจัดการศึกษา

  วัตถปุระสงค : วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีวตัถุประสงคดงัตอไปนี้ 

จัดการศึกษาระดับอาชวีศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ ใหบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรอืจดัหาอปุกรณ

การเรียนการสอน ใหแกผูเรียน ครู ผูปกครอง และบคุลากรของวทิยาลยัเปนศูนยกลางในการใหบรกิารทางวชิาการ

แกสังคม และเผยแพรความรูดานตางๆ แกชุมชน และทองถิ่นสงเสรมิพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาชพี (Vocational Standard) มีความประพฤตเิปนแบบอยางที่ด ีเปนพื้นฐานสำหรับการประกอบ

อาชพี และศึกษาตอในระดบัที่สูงขึน้ พฒันาผูเรียนใหเปนเลศิในดานความรู และทักษะวชิาชีพ พัฒนา สงเสรมิผู

เรียนใหมีคณุธรรม มจีติสาธารณะ ตระหนกัถึงคณุคาในตัวเองและผูอื่น จดัการการศกึษาเพื่อตอบสนองความ

ตองการ ของภาคธุรกจิ สงัคมและการพัฒนาประเทศ สงเสรมิความสมัพันธอันดีรวมกบัชุมชน และสังคม สงเสรมิ 

สนบัสนุนการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหความชวยเหลือดานบคุลากร บริการวชิาการ และ

บริการตางๆ แกสถานศึกษาอืน่ๆ ในอปุถมัภของมลูนิธอิอมสนิเพื่อสังคม ผลการดำเนินงานมีการรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา  ผูปกครอง และประชาสัมพันธทางเพจ 

https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th และเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th 

  สภาพชุมชน

         ตำบลบางกะจะในสมยัโบราณเรียกกันวา "บางกาจนั" ก็มี "บางกะจะหัวพลอย" ก็มีตำบลบางกะจะ

เปนทีล่าดไหลเขาตำ่ลง ๆ จนตดิตอกับแมนำ้ลำคลองอดุมสมบรูณไปดวยทรัพยากรธรรามชาต ิและมีพลอยที่มีชือ่

เสียงโดงดงัไปทั่วโลก คอื พลอบุษราคมั เขยีวไพลิน พลอยสตาร ประชาชนดั้งเดิมของชาวบางกะจะเปนคนไทยแท 

ๆ และบางสวนกเ็ปนชาวจนีทีอ่บพยมา และยงัมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร เชนวดัพลับ คายเนินวง ซึง่

ปจจบุันกม็ชีื่อเสียงโดงดงั  

        ประชาชนสวนใหญในพืน้ทีต่ำบลบางกะจะ นบัถอืศาสนาพุทธ รอยละ 95 รองลงมา ไดแก ศาสนาครสิต 

ลักษณะทีต่ั้งอาณาเขต ตัง้อยูทางทิศใตของอำเภอเมืองจนัทบรุี หางจากตัวอำเภอเมือง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีถนน

ทาแฉลบเปนถนนสำคัญวิ่งผานดานหนาวิทยาลัย ใชสำหรบัเปนเสนทางสัญจรตดิตอไปมา ระหวางอำเภอเมืองและ

เทศบาลตำบลบางกะจะ ซึง่เชื่อมผานจากตวัอำเภอเมืองจันทบรุีลงมาถงึเทศบาลตำบลบางกะจะโดยสิน้สุดถนน

บริเวณทาเรือทาแฉลบ 

  สภาพเศรษฐกจิ

           อาชีพหลกั ทำสวน รับจาง จงัหวดัจนัทบุร ีเปนแหลงเจยีระไนพลอยทีส่ำคัญและยังคงมีเอกลักษณ

ของตนเองที่สามารถดำเนนิธุรกจิไดอกีนาน เนื่องจากรูวิธีการเพิ่มคุณคาของอญัมณีที่ไดมาจากทองถิ่นและจากตาง

ประเทศทำใหอญัมณีและเครื่องประดบัมีบทบาทสำคญัตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในปจจบุันชาวจนัทบรุีสวนหนึ่ง

ที่แตเดมิยดึอาชีพเจยีระไนพลอยไดเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอืน่ เมือ่ภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะฟนตวัในโอกาสตอไปแมวา 

จังหวัดจนัทบรุีจะมชีื่อเสียงดานการเจยีระไนพลอย แตก็ยงัคงมีปญหาสำคญั ไดแก การรบัรองมาตรฐานสนิคา และ



ขาดการสงเสริมการตลาดที่จะขยายตลาดเดมิและเจาะตลาดใหมที่จะเขาถึงผูซือ้โดยตรง ดงันัน้ จงึจำเปนตองมีการ

กำหนดมาตรฐานพลอยไทย กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพสินคา อญัมณีและเครื่องประดับเพื่อใหสามารถ

กำหนดราคาและออกใบรับรองเปนไปตามผลการตรวจวิเคราะหรวมทัง้สงเสริมการประชาสมัพนัธดานการตลาด 

เพื่อสรางการรับรูและยอมรบัในมาตรฐานพลอยไทย

  สภาพสงัคม

        อตัราการเปลีย่นแปลงของประชากรในรอบปที่ผานมาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางกระจะ

มีอตัราการเกดิรอยละ 1.39 และ อตัราการตายรอยละ 0.31 ของประชากรทั้งหมด อตัราการยายถิน่ฐานเขามากอยู

ใหม (9.62%) สงูกวา อตัราการยายออก (5.26%) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางกระจะ มปีระชากรที่

อยูในวัยแรงงาน (15-64 ป) รอยละ 73 และชาวบางกระจะใหความเห็นวา พอแมที่ดีควรมลีักษณะคือ เปนผูนำครา

อบครัวที่ด ีมีความรับผิดชอบ รับฟงปญหาของลูกเปนเพื่อนคยุไดทุกเรื่อง อารมณด ีไมใชอารมณและกำลังตดัสนิ

ปญหา ไมยุงเกีย่วกบัอบายมุข ไมเปรยีบเทียบลกูกับคนอืน่ รักลูกเทา ๆ กัน และใหอสิระแกลกูในการตัดสนิใจ 

ปญหาของครอบครัว ไดแก ขาดแคลนในเรื่องการเงนิ ไมมเีวลาพักผอน ความไมเขาใจกันระหวางญาติพี่นอง สิง่

แวดลอมของที่อยูอาศัยไมเหมาะสม ผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง ลกูถูกทอดทิ้ง (พอแมมีครอบครัวใหม)  ประชาชนสวนใหญ

รูจกัที่ตัง้ของหนวยราชการหรือที่ทำการตาง ๆ ภายในเขตพื้นที่องคการบรหิารสวนตำบลบางกระจะ และเขาใจ

หนาทีข่องหัวหนาหนวยงานนัน้ไดเปนอยางดี   

2.2 แผนภูมิการบรหิารของสถานศกึษา

2.3 ขอมลูของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรยีน

ระดับชั้น ปกติ ทวภิาคี ทวศิกึษา รวม

ปวช.1 163 0 0 163

ปวช.2 146 0 0 146

ปวช.3 82 0 0 82

รวม ปวช. 391 0 0 391

 

ระดับชั้น ปกติ ทวภิาคี รวม

ปวส.1 48 11 59

ปวส.2 121 8 129



ระดับชั้น ปกติ ทวภิาคี รวม

รวม ปวส. 169 19 188

  ขอมูลผูสำเรจ็การศกึษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สำเรจ็การศกึษา คดิเปนรอยละ

ปวช.3 101 53 52.48

ปวส.2 113 59 52.21

รวม 214 112 52.34

  ขอมูลผูสำเรจ็การศกึษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเรจ็การศกึษา คดิเปนรอยละ

ปวช.3 451 261 57.87

ปวส.2 203 157 77.34

รวม 654 418 63.91

  ขอมูลบคุลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนญุาตผูจดัการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 2 -

ขาราชการคร/ู ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจ/ุ ผูที่ไดรับการรับรอง 26 19 24

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนกังานราชการครู 0 0 0

พนกังานราชการ(อืน่) 0 - -

ครพูิเศษสอน 3 1 1

เจาหนาที่ 0 - -

บคุลากรอืน่ๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขับรถ/

ฯ)
5 - -



ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

รวม ครู 29 20 25

รวมทั้งสิน้ 38 20 25

  ขอมูลหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ประเภทวชิา ระดับ ปวช.(สาขาวชิา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวชิา)

อตุสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 3 4 7

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อตุสาหกรรมทองเทีย่ว 1 0 1

อตุสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งสิน้ 4 4 8

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลงั)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏบิตัิการ 0

อาคารวิทยบริการ 2

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 6

รวมทั้งสิน้ 11



  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบคุลากร 7213200.00

งบดำเนนิงาน 3297000.00

งบลงทุน 1000803.96

งบเงินอุดหนนุ 7719810.00

งบรายจายอืน่ 69000.00

รวมทั้งสิน้ 19299813.96

2.4 ปรัชญา อตัลักษณ เอกลกัษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  คุณธรรม คอื รากฐานของชีวติ (Virtus est fundamentum vitae)

  อัตลกัษณ

  ทักษะด ีมวีนิยั แตงกายดี

  เอกลกัษณ

  วิชาการด ีมคีณุธรรม นอมนำเศรษฐกจิพอเพียง

2.5 วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา

  วสิัยทศัน

  การศึกษาเปนเลิศเพื่อความสำเร็จในอาชพี 

Educational excellent model for career success 

  พนัธกจิ

  1. สรางภาพลักษณและพัฒนากิจการใหมัน่คง 

2. พัฒนานกัศกึษาสูความเปนเลศิและสรางความสัมพันธกับชุมชน 

3. พัฒนาระบบบริหารจดัการตามเกณฑมาตรฐานสากล 

4. พัฒนามาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพ 

  เปาประสงค

  เปาประสงคที่ 1  มผีูเรียนสายอาชีพเพิ่มขึน้  

เปาประสงคที่ 2 ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค 



เปาประสงคที่ 3 ชุมชนมีความพงึพอใจตอวิทยาลัย 

เปาประสงคที่ 4 การบรหิารงานมคีุณภาพ 

เปาประสงคที่ 5 ผูเรียนมีทักษะวิชาชีพสนองความตองการของสังคม 

  ยทุธศาสตร

  ยทุธศาสตร 1 การประชาสัมพันธเชิงรกุ 

ยทุธศาสตร 2 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 

ยทุธศาสตร 3 การสรางความสัมพันธกบัชุมชน 

ยทุธศาสตร 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ยทุธศาสตร 5 การพัฒนาอาชพี

  กลยทุธ

  กลยทุธ: 1-ประชาสมัพันธเชิงรกุ 

กลยทุธ: 2-จดัหาทนุการศึกษา 

กลยทุธ: 3-พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 

กลยทุธ: 4-ปลูกฝงระเบียบวินัย คณุธรรม จรยิธรรม คานยิมทีพ่งึประสงค 

กลยทุธ: 5-สรางเสริมประสบการณวชิาชีพ และจดัสวัสดกิาร 

กลยทุธ: 6-เสรมิสรางเปนผูนำทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดงีาม 

กลยทุธ: 7-สรางความสัมพันธกับชุมชน 

กลยทุธ: 8-พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

กลยทุธ: 9-พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยทุธ: 10-พัฒนาบคุลากร 

กลยทุธ: 11-พัฒนาระบบ ICT 

กลยทุธ: 12-พัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่ความสำเร็จในอาชพี 

กลยทุธ: 13-พัฒนาการเรียนการสอน 

กลยทุธ: 14-พัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

กลยทุธ: 15-พัฒนาหลักสูตรสนองความตองการของสังคมและบรกิารวิชาการ 

 

 

 

2.6 เกยีรตปิระวัตขิองสถานศกึษา



  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดบธูนิทรรศการความรูเฉพาะถิ่น ชนะเลิศ จังหวดั มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การพัฒนาทกัษะการโปรแกรมหุนยนตเพือ่งานทางดานวิศวรรม ชนะเลศิ ชาติ มหาวิทยาลัยราชภฎัจนัทรเกษม

  รางวัลและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ปการศึกษา 2561

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิศิษฎ สายพรหม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดบัประเทศ

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชื่นนวพัฒน อภริมย

ภารดา 

ครดูีเดน

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกบัสมาคมวทิยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

นางสาวชื่นนวพัฒน อภริมย

ภารดา 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐวิฒุ ิจันแดง 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดบัประเทศ ครัง้ที่ 11

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

นายธีรวัฒน นามปะเส 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดบัประเทศ ครัง้ที่ 11

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี



  รางวัลและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ปการศึกษา 2562

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิศิษฎ สายพรหม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชื่นนวพัฒน อภริมยภารดา 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐวิฒุ ิจนัแดง 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 11

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธีรวัฒน นามปะเส 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกนกวรรณ สวุรรณมาโจ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยาม

นางสาวอทติยา ฉางฉาย 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชือ่-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอรรถพล ทรัพยลาน 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกมลรัตน ปลิ่มกมล 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ

ครัง้ที่ 12

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รางวัลและผลงานของผูเรยีน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 ธนกฤต ศิรวิัฒน 

ทักษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-Office-2013)

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 กมลวรรณ  กิจชล 

ทักษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-Office-2013)

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อณัณพ  แซฉั่ว 

ทักษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสรางโฮมเพจ (Home

Page)

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อาภา  กิจลกัษม ี

ทักษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสรางโฮมเพจ (Home

Page)

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ศรัทธา  เนยีมหอม 

ทักษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสรางโฮมเพจ (Home

Page)

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อรรถพล  ถอืซือ่ 

ทักษะการตดิตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครือ่ง

คอมพวิเตอร

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 มานติย  แสนสุข 

ทักษะการใชโปรแกรมการสรางภาพเคลื่อนไหวดวย

โปรแกรม Adobe Flash CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ตะวัน  ชิณวงษ 

ทักษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

สรินดา  ตระกลูพทุธรักษา 

ทักษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

พลกฤษณ  วฒุสิาวงศ 

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 กิตตศิกัดิ ์ พริ ิ

ทักษะการเขยีนโปรแกรมสำเร็จรปู (Microsoft

visual basic 2010)

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

เกศรา  ปยารมย 

ทักษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation

ดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2015

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ณัฐฐิภรณ  ปติไชยหิรัณ 

ทักษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation

ดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2015

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สรุียพร  อยูพลู 

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อลงกรณ  มณีวงค 

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย)

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 โสภิดา  บศุราคำ 

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย)

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ปรุะชยั  หาญณรงค 

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 ปยรัฐ  โบขุนทด 

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อนัญพร  นยิมบญุ 

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ธนพันฒ  พรประสทิธิ ์

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 จกัรินทร  พุมทอง 

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สรุีรัตน  โกยทา 

การประกวดรองเพลงสากล

ชนะ

เลศิ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ภูเก็ต  รสชืน่ 

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 นภัสวรรณ  คมุคณะ 

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ญาณิศา  วจิติรรตันานนท 

ทักษะการบญัชี

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ปยพร  อิม่รัตน 

ทักษะพมิพดดีภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

เอกภาพ หงสเกียรตขิจร 

การประกวดรองเพลงสากล

รอง

ชนะ

เลศิ

ภาค
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 วรชาต ิ สมิณี 

การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาองักฤษ

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 ศกัดพิตั  พลอยศร ี

ทักษะการตดิตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครือ่ง

คอมพวิเตอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ณัฐธยาน  ติง่เกษม 

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาองักฤษ

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ธดิา  ชอลัดดา 

ทักษะการบญัชี

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สพุตัรา  โฉมฉาย 

ทักษะการบญัชี

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ดจุดาว  แกวชนะ 

ทักษะการบญัชี

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

อำพรรณ  ใจเย็น 

ทักษะการบญัชี

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 วรรณวิสา  ขนันาค 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สรุีรัตน  สวัสดิพ์ันธิ ์

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 กนกวรรณ  หนนุครบุร ี

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 รนดิา  ศรีทอง 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ประไพ  ศรีีชล 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 มทันา  พมิพไชยงาม 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 สดุา  แซซง 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 วาทิยา  คำกองแกว 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ธนชัย  นวมโต 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวัล

อืน่ ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

  รางวัลและผลงานของผูเรยีน ปการศึกษา 2562

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอดิศร ใครอามาตย 

หมากฮอส (PEA OPEN” ครัง้ที่ 22 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

ประจำป พ.ศ. 2562

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ การไฟฟาสวนภมูิภาค

นายจิรวัฒน ศรีประเสริฐ 

“หมากฮอส (PEA OPEN” ครัง้ที่ 22 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

ประจำป พ.ศ. 2562

รางวัล

อืน่ ๆ
ชาติ การไฟฟาสวนภมูิภาค

นายธนกร ประคองภักดิ ์

การแขงขนัการเขยีนโปรแกรมหุนยนตเพือ่งานทางดานวิศวกรรม ใน

งานเปดโลกวิทยาศาสตร สูศตวรรณที่ 21

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทร

เกษม กรุงเทพมหานคร

นายธรรณธรณ สมตน 

การแขงขนัการเขยีนโปรแกรมหุนยนตเพือ่งานทางดานวิศวกรรม ใน

งานเปดโลกวิทยาศาสตร สูศตวรรษที่ 21

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทร

เกษม กรุงเทพมหานคร

นายธนทั คุมแกว 

การแขงขนัการเขยีนโปรแกรมหุนยนตเพือ่งานทางดานวิศวกรรม ใน

งานเปดโลกวิทยาศาสตร สูศตวรรษที่ 21

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทร

เกษม กรุงเทพมหานคร

นายเอกภาพ หงสเกียรตขิจร 

"ปกปกษา 2020 ชิงแชมปประเทศไทย" รุนเยาวชนไมเกิน 20 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
บริษัท สยามบอรดเกม

จำกัด



สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศกึษาระบมุาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศกึษาทีร่ัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศกึษาหรือประเด็นการ

ประเมนิเพิ่มเตมิตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอปุถัมภ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมนิ ดงันี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยกุตใชเปนไปตามมาตรฐานคณุวฒุอิาชีวศกึษาแตละระดับการศกึษา และมีคุณธรรม จรยิธรรม และ

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ประกอบดวยประเดน็การประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามคีวามรูเกีย่วกับขอเท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฏ ีและแนวปฏิบตัิตาง ๆ ที่

เกีย่วของกับสาขาวชิาที่เรียน หรอืทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒอิาชีวศึกษาแตละระดบัการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามทีักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวชิาชีพ และทักษะชีวติเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาแตละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใชในการปฏิบตังิาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกบัผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมสีุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามคีณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนสิัยที่ด ีภูมใิจ

และรักษาเอกลักษณของชาตไิทย เคารพกฎหมาย เคารพสทิธขิองผูอืน่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีจติสาธารณะ และมีจติสำนกึรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศกึษามีครทูี่มีคณุวุฒกิารศึกษาและจำนวนตามเกณฑทีก่ำหนด ใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั และบรหิารจดัการทรัพยากรของสถานศกึษาอยางมปีระสทิธภิาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



ความสำเร็จในการดำเนนิการตามนโยบายสำคญัของหนวยงานตนสังกดัหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดงันี้

2.1 ดานหลกัสูตรอาชีวศกึษา

  สถานศกึษาใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มกีารปรับปรงุรายวชิาเดมิ หรอืกำหนดรายวชิาใหม หรือกลุมวชิาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรอื

หนวยงานที่เกีย่วของ

2.2 ดานการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศกึษามีครทูี่มีคณุวุฒกิารศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนือ่ง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคณุธรรม จริยธรรมและความเขมแขง็ทางวชิาการและวชิาชพี จดัการเรียน

การสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวยัเรียนและวยัทำงาน ตามหลกัสตูร

มาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาแตละระดบัการศึกษา ตามระเบยีบหรอืขอบงัคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมนิผลการเรียนของแตละหลกัสูตร สงเสรมิ สนับสนนุ กำกับ ดแูลใหครูจดัการเรียนการสอนรายวชิา

ใหถกูตอง ครบถวน สมบรูณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศกึษาบรหิารจัดการบคุลากร สภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัติการ

โรงฝกงาน ศนูยวทิยบรกิาร สือ่ แหลงเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ ครภุัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มอียูอยางเตม็ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิตัิ

  สถานศกึษามีความสำเร็จในการดำเนนิการบรหิารจดัการสถานศกึษา ตามนโยบายสำคญัทีห่นวยงานตน

สังกดัหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร คร ูบคุลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสรมิ สนับสนนุจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกีย่วของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

   สถานศกึษารวมมือกบับคุคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสงัคมแหงการเรียนรู มีการจดัทำนวตักรรม สิง่

ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดงันี้

3.1 ดานความรวมมอืในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

  สถานศกึษามีการสรางความรวมมอืกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อพฒันาผูเรียนและคนในชมุชนสูสงัคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย

  สถานศกึษาสงเสริมสนบัสนนุใหมกีารจดัทำนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั โดยผูบริหาร

คร ูบคุลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถปุระสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา

  สถานศกึษารายงานการประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผูสำเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศกึษา

อาชวีศึกษาที่พงึประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

      สถานศึกษามโีครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชพี โดยกำหนดใหทุกสาขาวชิามกีาร

สอนทีเ่นนสมรรถนะ ใหมกีารปฏิบตัิเปนสำคญั ผูสอนมีการนำเทคนิคการสอนมาสนบัสนนุการ

เสริมสรางและพัฒนาทักษะ เชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน (PjBL) การเรียนรูกา

หรสอนแบบรวมมอื (STAD) การเรียนการสอนแบบบรูณาการ (STEM) เปนตน  

      ผลการทดสอบ ผูเรียนในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช) ชั้นปที่ 3  และผูเรียน

ระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส) ชั้นปที่ 2  ที่ผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพในครัง้

แรก ตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูร เทียบรอย

ละกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบยีนเรียนครบทกุรายวชิาตามโครงสรางหลกัสตูร ภาพรวมของ

สถานศกึษา ผลการประเมินรอยละ 93.54 ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 

      สะทอนผล การดำเนนิงานตามโครงการพฒันาทักษะมาตรฐานวิชาชพีสงผลดตีอการ

พัฒนาทกัษะผูเรียน การดำเนนิงานโครงการนีย้งัสงผลตอ ผลสอบ V-net การแขงขนัทักษะ

วิชาชพี และยกระดบัคณุวุฒิของผูสำเร็จการศกึษาตามกรอบคุณวฒุอิาชีวศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 

2562 

 

      2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชวีศึกษา (v-net)  

      สถานศึกษาไดดำเนินโครงการพฒันาทักษะมาตรฐานวิชาชีพ ซึง่กิจกรรมหนึง่ของ

โครงการคอืการเพิม่ทักษะการสอบ v-net โดยกำหนดใหทุกสาขาวชิามีการสอนไดเนนความ

พรอมในการทดสอบระดับชาตดิวย โดยผูสอนมีการนำเทคนคิการสอนมาสนบัสนุนการเสรมิ

สรางและพัฒนาทักษะ เชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน (PjBL) การเรียนรูกาหรส



อนแบบรวมมือ (STAD) การเรียนการสอนแบบบรูณาการ (STEM) เปนตน ตามธรรมชาตขิอง

วิชา  

      ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดานอาชีวศกึษา ผูสอบในระดบัประกาศนยีบัตร

วิชาชพี(ปวช) ชั้นปที่ 3 และผูสอบในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส) ชั้นปที่ 2  ที่ได

คะแนนตั้งแตคาคะแนน เฉลี่ยระดับชาตขิึ้นไป จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน) เทียบรอยละกบัจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบยีนเรียนครบทกุรายวชิาตาม

โครงสรางหลักสูตร ภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินรอยละ 76.61 ระดับคุณภาพดี

เลิศ 

      สะทอนผล การดำเนนิงานตามโครงการพฒันาทักษะมาตรฐานวิชาชพีสงผลดตีอการ

พัฒนาทกัษะผูเรียน การดำเนนิงานโครงการนีน้อกจากสงผลตอ ผลสอบ V-net แลวยังสงผล

ตอการแขงขนัทักษะวิชาชีพ และยกระดับคุณวฒุขิองผูสำเร็จการศกึษาตามกรอบคุณวฒุิ

อาชวีศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2562 แตพบอุปนรรคที่ผูเรียนสวนหนึง่ขาดแรงจงูใจในการทำการ

ทดสอบ เนือ่งจากผลสอบไมไดมผีลตอการนำไปใชในอนาคต จงึไมออกแรงตัง้ใจทำขอสอบ 

ผลออกมาจึงไดคะแนนไมมาก

4.1.2 ดานทกัษะและการประยุกตใช ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยกุตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

       สถานศึกษามกีารสงเสริม สนบัสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมสีมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการ หรือการประกอบอาชพีอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบ

การ หรือการประกอบอาชพีอิสระ โดยดำเนินโครงการพัฒนาธรุกจิในศูนยบมเพาะ โครงการ

เปดบานวิชาชีพ โครงการศึกษาดงูานสถานประกอบการ โครงการสงเสริมผลผลิตการคาและ

ประกอบธุรกจิ  

       ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชวีศึกษาตามเกณฑการประเมนิที่

สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยประเมินตนเองระดบัสถานศึกษา ผล

ประเมินรอยละ 45 ระดับคุณภาพปรบัปรงุ 

       ผลสะทอน การดำเนนิงานในศูนยบมเพาะมีผูสนใจนอย แตการสำรวจ พบวามีผูทำ

อาชพีอยูแลง 86 ราย ไดแกขายของออนไลน 59 ราย โปรแกรมเมอร 11 ราย นกัเขยีน

การตนู 3 ราย เพาะแมว 1 ราย เปนตน จงึไดเปลีย่นการดำเนินงานมาสนบัสนนุสงเสริม ให



ความรูและเพิ่มทักษะ รวมทั้งใหผูสนใจจำนวน 23 รายเขามาเรียนรูดวย 

       2 ผลการแขงขนัทักษะวิชาชีพ  

       สถานศึกษามกีารสงเสริม สนบัสนุนใหผูเรียนไดรับการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ โดย

ดำเนนิโครงการพัฒนาสาขาวิขา  และโครงการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อใหผูสอนสอนให

สอดคลองกบัวัตถปุระสงคของรายวชิา และมีการนำเทคนคิการสอนมาสนบัสนุนการเสริมสราง

และพัฒนาทกัษะ เชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน (PjBL) การเรียนรูกาหรสอน

แบบรวมมือ (STAD) การเรียนการสอนแบบบรูณาการ (STEM) เปนตน ตามธรรมชาติของวิชา  

       ผลจากการเขารวมการประกวด แขงขนัทางดานทักษะวชิาชีพ ที่ดำเนินการโดย  สมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ผลการประเมนิมผีลการประเมนิไดระดบัรอยละ 92.00  

ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 

       สะทอนผล การจดัการเรียนการสอนผูเรียนจะมีทักษะตามจดุประสงครายวชิา หากจะ

นบัทกัษะผูเรียนจากผลการแขงขนั จะตองมีงบประมาณในการฝกซอมและคาใชจายในการเขา

แขงขนั เชนคาเดนิทางคาอากหาร คาที่พัก เปนตน

4.1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์น

การพัฒนาคณุลักษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะทีพ่ึง

ประสงค ตามรายการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1 การดแูลและแนะแนวผูเรียน 

     สถานศึกษามกีารพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการ

ศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด งานลดปญหาการออกกลางคัน โดยมีการดำเนนิ

โครงการเพือ่ขบัเคลื่อนระบบการดแูลผูเรียน ไดแก โครงการสวสัดกิารผูเรียนเพื่อดแูล

สวัสดภิาพ โครงการทุนการศึกษาเพื่อใหนกัเรียนทุกคนไดรับทุนการศึกษา โครงการดูแลผูเรียน

อยางใกลชิด เพื่อใหปญหาผูเรียนไดรับการแกไขจากการดแูลของครู และโครงการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสำเร็จของผูเรียน     

     จำนวนผูเรียนแรกเขา ปวช.(2560) จำนวน 114 คน สำเร็จการศกึษา 52 คน ปวส.

(2561) จำนวน 113 คน สำเร็จการศกึษา 54 คน รวม 227 คน สำเร็จการศกึษา 106 คน ผล

การประเมนิรอยละ 46.69 ระดับคุณภาพกำลงัพัฒนา 

     ผลสะทอน ผูเรียนสายอาชีพสวนใหญมฐีานะทางเศรษฐกิจและสงัคมไมด ีกลุมเศรษฐกิจไม

ด ีพบวาพอแมไมมีกำลังสงเรียน ตองอาศยัญาติชวย เชน มียาย มีปาสงเรียน แตไมเพียงพอ 



ตองหารายไดเพิ่มเอง กลุมสังคมไมด ีพบวาสวนมากพอแมแยกกัน บางรายไปอยูกับญาติ ขาด

การดแูลที่ด ีขาดความรับผิดชอบการมาเรียน บางรายพยายามมาเรียน แตมาไมไหว เพราะ

ทำงานดึก แมมาเรียนก็หลบัในหอง จงึตองออกไปทำงานอยางเดียว จำนวนการออกกลางคัน

จึงมีมาก   

 

     2 ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

     สถานศึกษามกีารดำเนนิโครงการพัฒนาคุณลักษณะอนัพงึประสงค มกีิจกรรมจติอาสา 

ศิษยพบคร ูนองสงพี ่กิจกรรมหนาเสาธง สถานศกึษาคณุธรรม คายลูกเสอื โครงการสถาน

ศึกษาพอเพียง โครงการกีฬาส ีโครงการคายธรรมะ โครงการติดตามพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสหริ

มใหผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถงึผูเรียนเปนคนดี แสดงออก

ทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรบัผิดชอบ และการเสียสละเพื่อสวนรวม มี

ความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอืน่ไดอยางเปนกัลยาณมติร มภีาวะผูนำ กลา

แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มจีติสำนึกในการ

อนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม หรือสถานศึกษามกีารสงเสริม สนบัสนุนใหผูเรียน 

รวมกนัจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสตูร เพือ่พฒันาผูเรียนใหมีคณุลกัษณะที่พึงประสงค  

     มคีวามรับผิดชอบ ซือ่สตัย และเสียสละเพื่อสวนรวม มคีวามเปนประชาธปิไตย ทำงาน

รวมกบัผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น

คุณคา มีจติสำนึกในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเคารพในความเห็น

ตาง ผลการประเมินมีคณุลักษณะรอยละ 77.66 มี ระดบัคุณภาพดเีลิศ 

     สะทอนผล ผลคะแนนการประเมนิพบวา ดานรบัฟงความเห็นที่แตกตางมีคะแนนมากที่สดุ 

(รอยละ 89.64) รองลงไปเปนยอมรบัเหตุผลในการเลือกทีด่ีกวา (รอยละ 89.22) คณุลกัษณะที่

มคะแนนนอยที่สุดคือ รับผดิชอบหนาที่ (รอยละ 51.54) สะทอนใหเห็นวาครอบครัวยคุใหมไม

ไดฝกใหผูเรียนรับผิดชอบงานตัง้เยาววยั และตามใจมาก ขาดการเรียนรูดานความรบัผดิชอบ 

 

     3 การมงีานทำและศกึษาตอของผูสำเร็จการศกึษา 

     สถานศึกษามกีารสงเสริม สนบัสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบ

การ หรือการประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาตอ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผู

ประกอบการ หรือการประกอบอาชพีอิสระ หรอืศกึษาตอ โดยดำเนนิโครงการพัฒนาธรุกิจใน

ศูนยบมเพาะ โครงการเปดบานวิชาชีพ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โครงการสง

เสริมผลผลิตการคาและประกอบธรุกจิ  



     ผลการสำรวจ ผูสำเร็จการศกึษา 112 คน แรกเขาจำนวน 214 คน (ปวช. ป 2559 

จำนวน 101 คน ปวส. ป 2560 จำนวน 113 คน) มงีานทำหรือศกึษาตอ 69 คน คดิเปนรอย

ละ  ผลประเมนิรอยละ 32.24 ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

     สะทอนผล ผูเรียนสายอาชีพสวนใหญมฐีานะทางเศรษฐกิจและสงัคมไมด ีกลุมเศรษฐกิจไม

ด ีพบวาพอแมไมมีกำลังสงเรียน ตองอาศยัญาติชวย เชน มียาย มีปาสงเรียน แตไมเพียงพอ 

ตองหารายไดเพิ่มเอง กลุมสังคมไมด ีพบวาสวนมากพอแมแยกกัน บางรายไปอยูกับญาติ ขาด

การดแูลที่ด ีขาดความรับผิดชอบการมาเรียน บางรายพยายามมาเรียน แตมาไมไหว เพราะ

ทำงานดึก แมมาเรียนก็หลบัในหอง จงึตองออกไปทำงานอยางเดียว จำนวนการออกกลางคัน

จึงมีมาก

  2) จุดเดน

  สถานศกึษาไดจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู  มีทักษะและ

การประยกุตใช เปนไปตามมาตรฐานคุณวฒุอิาชีวศึกษาแตละระดับการศกึษา โดยมีปณิธาน ดแูลเอาใจใสผูเรียน

อยางใกลชิด ดแูลพฤตกิรรมความเปนอยูของผูเรียน และบรูณาการการดแูลเขาในการเรียนการสอน ผลการประเมิน

ตามเกณฑมาตรฐานอาชวีศึกษา คณุลกัษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ในประเด็นดานความรู 

ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดบัยอดเยี่ยม

  3) จุดทีค่วรพฒันา

  สถานศกึษาควรเพิม่การพัฒนากจิกรรมศูนยบมเพาะใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน ที่

สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด เพือ่ใหมนีกัศกึษามาเขาโครงการมากขึน้

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  สถานศกึษาควรขยายการดำเนินโครงการพฒันานวตักรรมสูบทเรียนตางๆ เพื่อเพิ่มผลงานผู

เรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐงานสรางสรรค หรืองานวจิยั 

     สถานศึกษาควรทำกรณีศกึษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อการเขาถึงปญหาและสามารถแกไขปญหาใหผูเรียนมีการ

ออกกลางคันนอยลง

  4.2 มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการจดัการ

อาชวีศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศกึษา ตามรายการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

     สถานศึกษามกีารดำเนนิโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพฒันาหรือปรับปรงุหลักสตูร ใหเปน



หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มกีารสงเสรมิใหสาขาวชิา หรอืสาขางานไดรบัการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรงุรายวิชาเดมิ  

     ผลการดำเนนิงาน มีการศกึษาความตองการของตลาดแรงงาน ดำเนนิโครงการความรวม

มือกบัสถานประกอบการ มีหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน ผลประเมินไดดำเนนิการไป 3 ประเดน็ มรีะดบั

คุณภาพดี 

     สะทอนผล การพฒันาหลักสูตรจากการศึกษาความตองการของสถานประกอบการ ดาน

ความรูและทักษะตามหลกัสตูรสถานประกอบการยงัพึงพอใจ แตเนนคุณลักษณะที่พงึประสงค 

ไดแก ดานความรบัผดิชอบ ดานความขยันและดานความสามารถทำงานรวมกับผูอืน่ 

 

     2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรอื

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

สถานศกึษามีการพัฒนาหรอืปรบัปรุงหลกัสตูรใหเปนหลักสตูรฐานสมรรถนะ มีการสงเสรมิให

สาขาวชิาหรือสาขางานไดมีการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรงุรายวชิาหรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดมิ  

     จำนวนสาขางานที่สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนมี 4 สาขาวชิา ระดบั ปวช. มสีาขา

งานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาการโรงแรม ระดับชั้น 

ปวส. มี 4 สาขาวชิา มสีาขางานการบญัชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ 

และสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย รวม 8 สาขางาน มีการปรับปรงุหลักสูตร 7 สาขางาน 

คิดเปนรอยละ 87.50 ระดับคณุภาพยอดเยีย่ม 

     สะทอนผล การปรบัปรุงหลักสูตร ไมไดปรับมากเนือ่งจากหลกัสูตรอาชวีศึกษามกีาร

เปลี่ยนหลักสูตรมาเปนระยะๆ ในสวนของสาขาวิชาเพียงปรับตามบริบทของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 

เชน สาขาการตลาด สอนใหผูเรียนรูจกัการตลาดออนไลน สาขาคอมพิวเตอรเสริม 

application mobile สาขาการโรงแรมมโีอกาสปฏิบตัิกับการโรงงแรม เปนตน

4.2.2 ดานการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา

อาชวีศึกษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1. คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัติ 

     เชิงปริมาณ-ผูสอนจำนวน 29 คน สามารถเขยีนแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัติทีม่ี



คุณภาพ 26 คน 

     เชิงคณุภาพ-ผลการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการมีการปฏิบตัทิี่มีคุณภาพ รอยละ 

89.65 

     ผลสะทอน-สถานศึกษากาหนดใหครูผูสอนทุกคนเขยีนแผนการจดัการเรียนรู ที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     2. การจดัทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

     เชิงปริมาณ-จeนวนครูผูสอนที่จดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชจดัการเรียนการอน 26 คน 

     เชิงคณุภาพ-รอยละของครูผูสอนที่จดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียน

เปนสำคญัและนำไปใชจดัการเรียนการสอน มคีณุภาพรอยละ 89.65 

     ผลสะทอน สถานศึกษากาหนดใหครูผูสอนทุกคนจดัทำแผนการจดัการเรียนรู เปน

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรม

การเรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคญั และมีสมุดปฏิบตักิารสอนบันทึกหลังการสอนหลงัสิ้นสดุการ

เรียน และนำขอมูลจากบันทึกหลังการสอน ที่เปนปญหาไปทำวจิยัชัน้เรียนตอไป 

     3. การจดัการเรียนการสอน 

     เชิงปริมาณ-(1) จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวฒุทิางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที่สอน 25 คน 

(2) จำนวนครูที่มแีผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวชิาที่สอน 29 คน (3) จำนวนครทุี่จดัการ

เรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรูดวยเทคนคิวธิกีารสอนที่หลากหลายจำนวน 25 

คน (4) จำานวนครูทีใ่ชสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอนจานวน 25 คน และ (5) จำนวนครผููสอนที่ทำ 

วิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 29 คน 

     เชิงคณุภาพ-รอยละของครูผูสอนที่มคีณุภาพในการจดัการเรียนการสอน รอยละ 86.20 

     ผลสะทอน ครูผูสอนสวนใหญมวีุฒิทางการศึกษาตรงตาม สาขาวิชาที่สอน มแีผนการ

จัดการเรียนรูและสอนตรงตามแผนครบทุกรายวชิาที่สอน ใชเทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย 

ใชสือ่ นวัตกรรม มีการทำวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จงึสงใหการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

     4. การบรหิารจัดการชั้นเรียน 

     เชิงปริมาณ- (1) จำนวนครผููสอนที่จดัทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 25 คน (2) จำนวน

ครูผูสอนที่มขีอมลูสารสนเทศหรอืเอกสารประจำชัน้เรียนและรายวชิาเปนปจจบุนั 28 คน (3) 

จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนคิวธิกีารบริหารจดัการชัน้เรียนใหมบีรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 28 



คน (4) จำนวนครผููสอนที่ใชวธิกีารเสริมแรงใหผูเรียนมคีวามมุงมัน่ตัง้ใจในการเรียน 25 คน 

และ (5) จำนวนครผููสอนทีดู่แลชวยเหลือผูเรียนรายบคุคลดานการเรียนและดานอืน่ๆ 25 คน 

     เชิงคณุภาพ-รอยละของครูผูสอนที่มคีณุภาพในการบริหารจัดการชัน้เรียน รอยละ 86.20 

     ผลสะทอน ผูบรหิาร ผูปกครอง ผูเรียน และผูที่มีสวนเกีย่วของกับการจดัการศึกษา ใหการ

ยอมรับการบริหารจัดการชัน้เรียน ผูเรียนและผูปกครองสามารถดขูอมูลการเรียนและขอมูล

ประจำตวัผูเรียนไดตลอดเวลาจากระบบ SISA และระบบติดตามผูเรียน SISA smart mobile 

     5. การพฒันาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 

     เชิงปริมาณ- (1) จำนวนครผููสอนที่จดัทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

28 คน (2) จำนวนครผููสอนที่ไดรบัการพฒันาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 29 คน (3) 

จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพีมาใชในการจดัการเรียนการ

สอน 25 คน (4) จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 25 

คน และ (5) จำนวนครผููสอนที่มนีวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 

การพัฒนาวิชาชีพที่ไดรบัการยอมรับหรอืเผยแพร 8 คน 

     เชิงคณุภาพ-รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชพี มีรอยละ 

86.20  

     ผลสะทอน ครูผูสอนรอยละ 86.20 ซึง่เปนสวนใหญไดรับการพฒันาตนเองและการพัฒนา

วิชาชพี มีผลใหครูมีสมรรถนะที่จาเปนในการสอน เปนที่ยอมรบัของผูเกี่ยวของกับการจัดการ

ศึกษา องคกร และหนวยงานภายนอก 

     6. การเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     เชิงปริมาณ-จำนวนหองเรียนหองปฏบิัติการที่มรีะบบอนิเตอรเน็ตความเร็วสงูในการจดัการ

เรียนการสอน 34 หอง

     เชิงคณุภาพ-รอยละของหองเรียนหองปฏบิัตกิารที่มีระบบอนิเตอรเน็ตความเร็วสงูในการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

     ผลสะทอน สถานศึกษาจดัใหมรีะบบอินเตอรเนต็ความเร็วสงูครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดทีเ่ปน

แหลงเรียนรูภายในสถานศกึษา สญัญาณมีความเสถยีร ความเร็ว 500/500 Mbps จาก TOT 

ผูเกี่ยวของกบัการจัดการศึกษามคีวามเชื่อมั่น และมคีวามพึงพอใจ

4.2.3 ดานการบรหิารจัดการ ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการจดัการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจดัการ ตามรายการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์



1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     เชิงปริมาณ- มีระบบเครือขายอนิเตอรเนต็ความเร็วสงูสำหรบับริหารจดัการภายในสถาน

ศึกษาครบทกุฝายที่มปีระสิทธิภาพ มีระบบฐานขอมลูเพื่อการบริหารจดัการ (SISA - School 

Information System Advance) 

     เชิงคณุภาพ- ผลการประเมินและขอมูลการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจดัการสถานศึกษา ผลการประเมนิม ี(1) ขอมูลพืน้ฐานที่จำเปนในการบริหาร

จัดการศึกษา (2) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจัดการสถานศึกษา (3) มกีารใช

ขอมลูในการบริหารจัดการสถานศึกษา (4) มผีลประเมินประสิทธภิาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (5) มีผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศกึษา คาระดบั

คะแนน 5 ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 

ผลสะทอน- สถานศึกษาบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถาน

ศึกษา ไดทุกฝายตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

     2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏบิัตกิาร โรงฝกงานหรอืงานฟารม 

     เชิงปริมาณ- หองเรียน หองปฏบิัติการ หรือโรงฝกงานทกุหองและอาคาร ไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนาใหพรอมและเอือ้ตอการจดัการเรียนรู  

     เชิงคณุภาพ- ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานทีห่องเรียน หองปฏบิัตกิาร โรงฝกงาน 

พรอมรอยละ 100 ระดับยอดเยี่ยม 

     ผลสะทอน- อาคารสถานที่ของสถานศึกษามคีวามพรอมเหมาะสมกับงานที่ใช ไดรับการ

ยอมรับจากองคกรหนวยงานภายนอกที่มาขอใชสถานที ่เชน การใชหองปฏบิัตกิารจดัอบรม 

     3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

     เชิงปริมาณ- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม

ในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภยัทีไ่ดรบัการบำรุงรกัษา

และพัฒนาอยางตอเนื่อง มสีมบูรณครบถวนทุกรายการ 

     เชิงคณุภาพ- ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดบัยอดเยี่ยม 

     ผลสะทอน- สถานศึกษามรีะบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถวนสมบรูณ ผลประเมินความ

พึงพอใจของผูใช ไมมี 

     4. แหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร 

     เชิงปริมาณ- รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร รอยละ 100 

     เชิงคณุภาพ- ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร ระดบัยอดเยี่ยม 



     ผลสะทอน- สถานศึกษามแีหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิารมาตรฐาน มคีณุภาพ ผล

ประเมินความพึงพอใจของผูใช ไมมี

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการจดัการ

อาชวีศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบตั ิตามรายการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา ดังนี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1. การจดัการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

     เชิงปริมาณทวภิาค-ีกำลงัดำเนนิงาน 

     เชิงคณุภาพทวิภาค-ีกำลงัเตรียมการดำเนนิงาน  

     ผลสะทอน ระบบทวภิาคีขึ้นกับปจจัยความพรอมของสถานประกอบการ สาขา

บริหารธุรกจิ ไมคอยมหีนวยงานรวมจัด เชน โรงแรมเคพแีกรนโรงแรมใหญของจนัทบรุี มหีลาย

หนวยงานตอบรับพรอม แตเวลาทำจะดูสถานการณอกีครัง้ วทิยาลยัจงึไดทำ MOU กับสถาน

ประกอบการทีต่อบรับในเบื้องตนแลว และวทิยาลยัอยูระหวางการเตรียมความพรอม

  2) จุดเดน

  1 คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัติ 

สถานศกึษากาหนดใหครูผูสอนทุกคนเขยีนแผนการจดัการเรียนรู ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบรูณาการปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 2 การจดัทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั 

 สถานศกึษากาหนดใหครูผูสอนทุกคนจดัทำแผนการจดัการเรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ

อาชพีและบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคญั และมีสมุดปฏิบตักิารสอน

บนัทกึหลังการสอนหลังสิน้สุดการเรียน และนำขอมูลจากบันทึกหลังการสอน ที่เปนปญหาไปทำวจิยัชัน้เรียนตอไป 

       3 การจดัการเรียนการสอน 

 ครผููสอนสวนใหญมีวฒุทิางการศกึษาตรงตาม สาขาวชิาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรูและสอนตรงตามแผน

ครบทกุรายวิชาทีส่อน ใชเทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ใชสือ่ นวัตกรรม มีการทำวจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู จงึสง

ใหการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

       4 การบรหิารจัดการชั้นเรียน 

 ผูบริหาร ผูปกครอง ผูเรียน และผูที่มสีวนเกีย่วของกับการจดัการศึกษา ใหการยอมรบัการบริหารจดัการชัน้

เรียน ผูเรียนและผูปกครองสามารถดขูอมูลการเรียนและขอมูลประจำตวัผูเรียนไดตลอดเวลาจากระบบ SISA และ

ระบบติดตามผูเรียน SISA smart mobile 

5 การเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพือ่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 สถานศกึษาจัดใหมรีะบบอินเตอรเนต็ความเร็วสงูครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดทีเ่ปนแหลงเรียนรูภายในสถานศกึษา 



สัญญาณมีความเสถยีร ความเร็ว 500/500 Mbps จาก TOT ผูเกี่ยวของกับการจดัการศกึษามีความเชื่อมัน่ และมี

ความพึงพอใจ

  3) จุดทีค่วรพฒันา

  1 การพฒันาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 

 ครผููสอนสวนใหญไดรบัการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ มผีลใหครมูีสมรรถนะที่จำเปนในการสอน 

เปนทีย่อมรบัของผูเกีย่วของกบัการจดัการศกึษา องคกร และหนวยงานภายนอก แตมจีำนวนนอยที่สามารถสงผล

การพัฒนาการเรียนการสอนเขาประกวดได จงึควรมีการพัฒนาครูใหมีความรูในการทำวจิยั เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

 2 การจดัการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

 ระบบทวิภาคขีึ้นกับปจจยัความพรอมของสถานประกอบการ สาขาบรหิารธุรกิจ ไมคอยมีหนวยงานรวมจดั 

เชน โรงแรมเคพีแกรนโรงแรมใหญของจนัทบุร ีมีหลายหนวยงานตอบรบัพรอม แตเวลาทำจะดสูถานการณอกีครัง้ 

วิทยาลัยจงึไดทำ MOU กับสถานประกอบการที่ตอบรบัในเบือ้งตนแลว และวทิยาลยัอยูระหวางการเตรียมความ

พรอม

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  แหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร 

       ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา มีระบบการสบืคนขอมูลที่มีประสิทธภิาพและทนัสมัย ผูเรียนสามารถคนหาเรื่องที่

ตรงกบัความตองการไดทุกเรื่อง ในขณะทีห่องสมุดเปนแตหนังสอื การสบืคนจากการเปดหนงัสือไมมปีระสทิธภิาพ 

และแมการใชงบประมาณมาหศาลกย็ังไมอาหาหนงัสือไดทันสมยัใหผูเรียนไดคนควาได ผูเรียนจงึไมไดใชหองสมุด

เพื่อการคนควาอกีตอไป นอกจากการอานเพื่อความบนัเทิง รูปแบบหองสมดุในปจจบุนัจงึไมรองรบัการคนควาอยาง

แทจริง

  4.3 มาตรฐานที ่3 การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

     เชิงปริมาณ-ครแูละบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา โดยมีการประชุม

ระดมสมอง และแบงงานกนัทำ มผีลประเมนิรอยละ 100 

     เชิงคณุภาพ-ผลการประเมินเทียบกบัเกณฑประเมินคาคะแนนระดบั 5 ระดบัคณุภาพยอด



เยีย่ม 

     ผลสะทอน- สถานศึกษามกีารบรหิารแบบมสีวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก ครูและ

บคุลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา มีการแลก

เปลี่ยนเรียนรูในองคกร และมีการปฏบิัตไิคเซนเพือ่ใหเกิดวฒันธรรมการปรบัปรุงที่ตอเนือ่ง 

     2. การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

     เชิงปริมาณ- รอยละของสาขาวชิาหรอืสาขางานทีม่ีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน ไมมีขอมูลของสาขาวชิา 

     เชิงคณุภาพ- ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากร เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

ผลการประเมนิระดับดี 

     ผลสะทอน- สถานศึกษามกีารสรางความรวมมือกบับุคคลองคกรตางๆ ในการจดัการศึกษา 

เชนความรวมมือในการทำกิจกรรม ทำโครงการ แตการระดมทรัพยากรยังไมสามารถใชไดกับ

องคกรทั่วไป เนื่องจากวิทยาลัยเปนภาคเอกชน บริษทัจะบริจาคไดเฉพาะกับภาครัฐ วทิยาลยั

จึงมีแตมูลนธิิธนาคารออมสินเพื่อสังคมที่ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรเพือ่การจดัการศกึษา 

เชน ใหทุนการศกึษา ใหทุนไปดูงานตางประเทศ เปนตน 

     3. การบรกิารชุมชนและจิตอาสา 

     เชิงปริมาณ-จำนวนโครงการบริการชมุชนและจิตอาสา 3 โครงการ 

     เชิงคณุภาพ-ผลการประเมินโครงการระดบัดเีลศิ 

     ผลสะทอน-สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยจัดโครงการบริการชมุชนและ

สอนอาชีพ ทำใหประชาชนไดรับประโยชน ไดรับการชื่นชมจากหนวยงานที่เกีย่วของ โดย

เฉพาะประชาชนที่รบับรกิาร

4.3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี้

  1) ผลสมัฤทธิ์

ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั 

     เชิงปริมาณ-จำนวนผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอื งาน

วิจยั มผีลงาน 

สิ่งประดษิฐจากโครงการของนักศึกษา 44 ผลงาน 

     เชิงคณุภาพ-ในป 2562 ไมไดสงเขาประกวด  

     ผลสะทอน-สถานศึกษาสงเสรมิการสรางชิ้นงานจากวิชาโครงการ แตไมไดสงเขาประกวด 



เนือ่งจากไมมหีนวยงานภายนอกเปนผูจดั การประกวดภายในสงักดั ผลงานของภาคเอกชนมกั

จะไมไดรางวัล แตวิทยาลัยไดจดัประกวดผลงานภายใน

  2) จุดเดน

  1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

สถานศกึษามีการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ไดแก ครูและบคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการ

สถานศกึษาคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร และมีการปฏบิัตไิคเซนเพื่อใหเกิด

วัฒนธรรมการปรับปรุงที่ตอเนื่อง 

     2. การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

สถานศกึษามีการสรางความรวมมอืกบับคุคลองคกรตางๆ ในการจดัการศึกษา  เชนความรวมมอืในการทำกิจกรรม 

ทำโครงการ แตการระดมทรัพยากรยงัไมสามารถใชไดกับองคกรทั่วไป เนือ่งจากวิทยาลัยเปนภาคเอกชน บรษิทัจะ

บริจาคไดเฉพาะกับภาครฐั วทิยาลยัจงึมีแตมูลนธิธินาคารออมสนิเพื่อสังคมที่ใหการสนบัสนนุดานทรพัยากรเพื่อการ

จัดการศึกษา

  3) จุดทีค่วรพฒันา

  1 การบรกิารชุมชนและจิตอาสา 

สถานศกึษาบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพโดยจดัโครงการบริการชุมชนและสอนอาชีพ ทำใหประชาชนไดรับ

ประโยชน ไดรบัการชืน่ชมจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะประชาชนที่รบับริการ แตสถานศึกษาไมสามารถ

ดำเนนิการไดมากเนือ่งจากไมมงีบประมาณ จงึตองอาศยัหนวยหลักที่ดำเนนิการและเขาไปเสริม เพื่อใหงานบริการมี

ความหลากหลาย 

     2 ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั 

สถานศกึษาสงเสริมการสรางชิ้นงานจากวิชาโครงการ แตไมไดสงเขาประกวด เนือ่งจากไมมีหนวยงานภายนอกเปนผู

จัด การประกวดภายในสังกดั ผลงานของภาคเอกชนมกัจะไมไดรางวัล วทิยาลยัไดจดัประกวดผลงานภายในเพื่อคัด

เลือกผลงานใหพรอมตอการประกวดภายนอก

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู “การระดมทรัพยากร เพื่อการจดัการ

เรียนการสอน” การระดมทรพัยากรสำหรับสถานศึกษาเอกชนดำเนนิการไดยาก แตสามารถดำเนนิการไดในรปูแบบ

ที่ไมใชตวัเงนิ เชนระดมขอเสนอแนะจากผูมีสวนเกีย่วของ โดยเฉพาะผูปกครอง จงึควรพฒันาเครอืขายผูปกครองให

เขมแขง็ ใหมสีวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒนาบุตรหลานบของตน 

     2) ดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั “ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรอื งานวจิยั” สถานศกึษาควรจดัใหมีกิจกรรมการประดิษฐสรางสรรคผลงานนอกเหนอีจากเวลาเรียน



ของโครงการ โดยจดักจิกรรมใหผูเรียนระดบัชั้นอืน่ดวย ที่ไมใชปสุดทายของการเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการประดิษฐ

คิดคนกบัผูเรียน



สวนที่ 5 

ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศกึษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดงันี้

5.1 มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผูสำเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่1 ในแตละประเด็นการ

ประเมนิ

ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตดิานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 3 9

ผลรวมคะแนนที่ได 109

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115 94.78

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรยีนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอสิระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวชิาชพี 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)



ประเดน็การประเมนิที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเดน็การประเมนิที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรยีน 2 3 6

3.2 ผูเรยีนมคีุณลักษณะที่พงึประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเรจ็การศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่2 ในแตละประเด็นการ

ประเมนิ

ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานหลักสตูรอาชีวศึกษา

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรบัปรุงรายวชิาเดิม   หรอืกำหนดรายวิชาเพิม่เตมิ
3 2 6

ผลรวมคะแนนที่ได 16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชวีศึกษา 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรูสูการปฏบิตัิ 2 5 10



ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏบิตัทิี่เนนผูเรยีนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจดัการเรยีนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรยีนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การจดัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที่ได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศึกษา

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานการบรหิารจัดการ

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที ่หองเรยีน หองปฏบิตักิาร โรงฝกงาน หรอืงาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรยีนรูและศูนยวิทยบรกิาร 2 5 10

3.5 ระบบอนิเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานการบรหิารจดัการ 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)



ประเดน็การประเมนิที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเดน็การประเมนิที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 2 12

ผลรวมคะแนนที่ได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 40.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที ่3 การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่3 ในแตละประเด็นการ

ประเมนิ

ประเดน็การประเมนิที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจติอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู  

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

ผลรวมคะแนนที่ได 3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมนิที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 20.00



ประเดน็การประเมนิที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย

ขอการประเมนิ คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาโดยภาพรวม

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค 94.89

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 94.78

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 92

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค 95.79

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 82.93

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชวีศึกษา 64

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศึกษา 90.59

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบรหิารจดัการ 100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 40

มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมอืในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู 100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 20

สรปุผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 88.20

ระดบัคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึน้ไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนที่ 6 

ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามบริบทของสถานศกึษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศกึษารายงานการประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเตมิ ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมนิ ดังนี้



สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศกึษานำผลการประเมินและการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา มาศกึษา

วิเคราะหเพือ่กำหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึน้ โดยมเีปาหมายในการ

พัฒนาคณุภาพสถานศกึษาใหอยูในระดบัคณุภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค

1.1 ดานความรู 1. แผนพัฒนาการเรยีนการสอน โครงการพฒันาการเรยีนการสอน

โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ผูเรยีน

1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 1. แผนพัฒนาทักษะวชิาชพี โครงการสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ

โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและโครงการนักเรยีน

โครงการพฒันาศักยภาพศูนยบมเพาะฯ

1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค 1. แผนปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม คานิยมที่พึง

ประสงค โครงการสถานศึกษาคุณธรรม โครงการสถานศึกษาพอ

เพยีง โครงการเสริมสรางอัตลกัษณนักเรยีน โครงการสงเสริม

สวัสดกิารนักเรยีน โครงการตดิตามดูแลผูเรยีน

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชวีศึกษา 1. แผนพัฒนาการเรยีนการสอน โครงการพฒันาสาขาวิชา

2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศึกษา 1. แผนพัฒนาการเรยีนการสอน โครงการสงเสริมระบบทวภิาคี

โครงการพฒันาหลักสูตร

2.3 ดานการบรหิารจดัการ 1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการพฒันาระบบคุณภาพ

โครงการพฒันาระบบ ITC

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 1. แผนพัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร โครงการพฒันา

ภาษาตางประเทศ

มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมอืในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการรวมมือกบั

สถาบันภาษา โครงการพฒันาภาษาตางประเทศ

3.2 ดานนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 1. แผนพัฒนาทักษะวชิาชพี โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

และโครงการนักเรยีน



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ

ที่อยู : วิทยาลัยอาชวีศกึษาออมสนิอุปถัมภ 199 หมู

3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี 22000

โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698 

โทร: 0-3939-1666 

E-mail: nawapat2553@gmail.com

ระดับชัน้

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวชิา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

391 (ปวช.) 

188 (ปวส.)

จำนวนครู

29 ผูอำนวยการ นายวิศษิฎ สาย

พรหม

โทร 0895053033

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

88.20
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2561 2562

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเรจ็การศึกษาที่พึงประสงค 63.78 94.89

2. การจดัการอาชวีศกึษา 87.81 82.93

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 88.33 80.00

รวม 72.80 88.20



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ

ที่อยู : วิทยาลัยอาชวีศกึษาออมสนิอุปถัมภ 199 หมู

3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี 22000

โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698 

โทร: 0-3939-1666 

E-mail: nawapat2553@gmail.com

ระดับชัน้

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวชิา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

391 (ปวช.) 

188 (ปวส.)

จำนวนครู

29 ผูอำนวยการ นายวิศษิฎ สาย

พรหม

โทร 0895053033

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

88.20
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2561 2562

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเรจ็การศึกษาที่พึงประสงค 63.78 94.89

2. การจดัการอาชวีศกึษา 87.81 82.93

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 88.33 80.00

รวม 72.80 88.20

ประเดน็ที่
2561 2562

Score Score

1.1 ดานความรู 63.33 94.78

1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 63.33 92.00

1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค 64.62 95.79

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 82.00 64.00

2.2 ดานการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 90.59

2.3 ดานการบริหารจัดการ 90.67 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ 88.57 40.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.50 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 70.00 20.00
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