
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาออมสนิอุปถัมภ 

อาชวีศกึษาจังหวัดจันทบรุี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา



ขอมลูแกไขเมื่อ เวลา



สวนที ่1 

บทสรุปสำหรับผูบรหิาร

  การพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมนิตนเองของสถาน

ศกึษา ประกอบดวยการสรปุสาระสำคญั ดงันี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที ่1 คณุลกัษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

        1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชพี ผูเรียนในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช) ชั้นปที่ 3 และผูเรียน

ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส) ชั้นปที่ 2 ที่ผานรอยละ 97.65 ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 

        2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิานอาชวีศกึษา (v-net) ผูสอบในระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

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

เฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป ผลการประเมินรอยละ 70.9 ระดับคุณภาพดเีลิศ 

 3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอสิระ  ผลการประเมนิศนูยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศกึษาตามเกณฑการประเมนิทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากำหนด โดย

ประเมินตนเองระดับสถานศกึษา ผลประเมนิรอยละ 30.0 ระดับคุณภาพปรบัปรงุ 

 4 ผลการแขงขนัทักษะวิชาชีพ จากการเขารวมการประกวด แขงขนัทางดานทักษะวชิาชีพ ที่ดำเนินการ

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีผลการประเมนิมีผลการประเมนิไดระดับรอยละ 80.00 ระดับคณุภาพยอดเยีย่ม 

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

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

ประเมินรอยละ 46.69 ระดบัคณุภาพกำลังพัฒนา 

 6 ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซือ่สตัย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ

เปนประชาธปิไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมติร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน

ไทย เหน็คุณคา มีจติสำนึกในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และเคารพในความเห็นตาง ผล

การประเมินมีคุณลักษณะรอยละ 77.57 ม ีระดบัคุณภาพดเีลิศ 

 7 ผูสำเร็จการศกึษา ปวช. ในปการศกึษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครฐัและ

เอกชน ประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาตอคดิเปนรอยละ 94.54 ผูสำเร็จการศกึษา ปวส. ในปการศกึษาที่ผาน

มามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชพีอสิระ หรือศึกษาตอคิดเปนรอยละ 



100.00 ผลคะแนนเฉลีย่รอยละ 97.27 ไดผลประเมนิระดับคุณภาพยอดเยีย่ม 

 

2) จดุเดน 

      ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎ ีและแนวปฏิบตัติาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรอืทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คณุวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศกึษา จากผลสัมฤทธิ์ 

 1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชพีรอบแรก ผูเรียนที่ผานรอยละ 97.65 

 2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา (V-NET) มีคะแนนสูงกวา หรอืเทากับคะแนน

เฉลีย่ระดับประเทศ จำนวนรอยละ  70.9 

 3 ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ผลการประเมนิระดบัคุณธรรมจรยิธรรมของโคลเบริก มคีณุธรรม

ความซือ่สัตย มีความรับผิดชอบ มีความพยายาม มีความเสยีสละ มคีวามเคราพในการเห็นตาง ตามระดับ

คณุธรรมจรยิธรรมของโคลเบิรก รอยละ 77.57 

 4 การมงีานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศกึษา ในปการศกึษาที่ผานมาผูสำเร็จการศกึษา ปวช. มงีาน

ทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชพีอสิระ หรือศึกษาตอคดิเปนรอยละ 

94.54ผูสำเร็จการศกึษา ปวส. ในปการศกึษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน ประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาตอคดิเปนรอยละ 100.00 

 ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดระดับยอดเยี่ยม 

 

3) จดุที่ควรพฒันา 

      ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรอืประกอบอาชีพอสิระจำนวนนอย จากจำนวนผูเรียนกลุม

เปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ หรือประกอบอาชพีอสิระ 10 คน จำนวนผูเรียนประสบความ

สำเร็จเปนผูประกอบการ หรอืประกอบอาชพีอสิระ จำนวน 3 คน  

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศกึษา ไดระดับกำลังพฒันา 

 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

      สงเสรมิใหผูเรียนสนใจเขารวมโครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา โดยใหแตละสาขาประชาสมัพันธ

ใหมผีูเรียนจากสาขาตางๆ เขาโครงการ เพื่อใหมีผูเรียนกระจายกันทุกสาขา 

 

 

มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศกึษา 



1) ผลสัมฤทธิ์ 

      2.1 ดานหลกัสตูรอาชีวศกึษา  

      1 วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลกัสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อยางเปนระบบ มีการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุงรายวชิา หรือปรับปรงุรายวชิาเดมิ หรือ

กำหนดรายวิชาเพิม่เติมใหทันตอการเปลีย่นแปลงและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ แตผล

กำดำเนนิงาน ยังไมครบทุกขัน้ตอน 

      2 วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภมีใบลอนญุาตเปดหลกัสตูร ระดบั ปวช. 4 สาขาวชิา ไดแก สาขา

วชิาการบญัช ีสาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ สาขาการโรงแรม และเปดการเรียนการสอนทดัง้ 

4 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. มีใบลอนญุาตเปดหลกัสตูร 6 สาขาวชิา ประกอบดวย สาขาวชิาการบญัชี สาขา

วชิาการตลาด สาขาวชิาเทคโนโลยดีิจิทลั สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย สาขาวิชาการจดัการ(ยงัไมมผีู

เรียน) สาขาการโรงแรม(จะเริ่มดำเนนิการในป 2564)   

      จำนวนสาขาวชิาหรอืสาขางานมกีารพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุงรายวชิา หรือปรบัปรุง

รายวชิาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเตมิ 

     สาขาวชิาการบัญชี มีการปรับปรงุเนื้อจำนวน 4 วชิา 

     สาขาวชิาการตลาด การปรับปรุงเนื้อจำนวน ...3 วชิา 

     สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ การปรับปรุงเนื้อจำนวน 4 วชิา 

     สาขาการโรงแรม การปรบัปรงุเนือ้จำนวน 2 วชิา 

     สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนษุย ยังไมมีการปรบัปรุง 

     ภาพรวม สาขาวิชาทีเ่ปดสอน 5 สาขาวชิา มกีารปรับปรงุหลักสูตรจำนวน 4 วชิา คดิเปนรอยละ 80.00 

     2.2 ดานการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

     1 วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ กำหนดใหครูผูสอนทุกคนจดัทำแผนการจดัการเรียนรู สูการ

ปฏิบตัิ ที่เนนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียนการสอนอยางมีคณุภาพ เพื่อพฒันาผูเรียนใหมี

คณุลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที ่21 จงึมีแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีม่ีคุณภาพรอยละ 100 

      2 วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ มีครูผูสอนที่จดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผู

เรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียนการสอน คดิเปนรอยละ 100.00 ของครทูั้งหมด 

      3 การจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนที่มีคณุภาพในการจดัการเรียนการสอน รอยละ 92.59 

      4 การบริหารจดัการชัน้เรียน ครูผูสอนที่มีคณุภาพในการบริหารจดัการชัน้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดทำ

ขอมลูผูเรียนเปนรายบุคคล การจดัทำขอมูลสารสนเทศหรอืเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวชิาเปนปจจบุนั การ

ใชเทคนคิวธิกีารบริหารจดัการชัน้เรียนใหมบีรรยากาศที่เอือ้ตอการเรียนรู การใชวธิกีารเสริมแรงใหผูเรียนมีความ

มุงมัน่ตั้งใจในการเรียน และการดแูลชวยเหลือ ผูเรียนรายบคุคลดานการเรียนและดานอืน่ ๆ คดิเปนรอยละ 100 



      5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชพี ครผููสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ โดย

พิจารณาจากการจัดทำแผนพฒันาตนเองและเขารวมการพฒันาวิชาชีพ การพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง

ตอป การนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวชิาชพีมาใชในการจดัการเรียนการสอน ผลงานจากการ

พัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ และนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวชิาชพีทีไ่ดรับการ

ยอมรับหรอืเผยแพร คดิเปนรอยละ 100

      6 การเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวทิยาลัยการอาชีวศกึษาออมสิน

อุปถมัภ ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศกึษา โดยจดัใหมีระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู TOT 500/300 Mbps สองคูสาย กระจายสญัญาณ wifi ทุกหองเรียนจำนวน 34 

หองเรียน และมีระบบ Lan เชื่อมตอใหมีหองปฏบิัตกิาร หองคอมพิวเตอรจำนวน 4 หอง 

      2.3 ดานการบริหารจดัการ 

      1 การบริหารจดัการระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา วทิยาลยัอาชีวศกึษา

ออมสินอปุถัมภ มีการบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการสถานศกึษาทีม่ี

ประสิทธภิาพ โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้

         1) มีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจดัการศกึษาอยางเปนระบบตอเนื่องและเปนปจจบุัน 

         2) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศสำหรบัการบริหารจดัการดานตาง ๆ (SISA) ครบถวนสมบูรณ 

         3) มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ครบทุกฝายทุกงาน ตามระเบียบ

สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา วาดวยการบรหิารสถานศกึษาพ.ศ. 2552 

       2 อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร ของสถานศกึษาวทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ มี

หองเรียน 25 หอง หองปฏบิัตกิาร 9 หอง หรอืโรงฝกงาน 1 หลังทัง้หมด จำนวน 34 หอง ทุกหองไดรบัการ

พัฒนาใหเอือ้ตอการจดัการเรียนรู คดิเปน รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏบิัตกิาร หรือโรงฝกงาน ทั้งหมด

ของสถานศกึษา 

       3 ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ สถานที่ตัง้เลขที่ 199 หมู 3 ถนนทา

แฉลบ-จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมอืงจันทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีรหสัไปรษณยี 22000 ที่ดนิที่ใชในการ

กอสรางวิทยาลัยอาชวีศกึษาออมสินอุปถมัภ จำนวน 11 ไร 0 งาน 65 ตารางวา ไดมีความพรอมในระบบ

สาธารณปูโภคพืน้ฐานทุกดาน ไดแก ระบบไฟฟามีหมอแปลงไฟฟาขนาด 500 KVA  ระบบประปา การคมนาคม

ภายในสถานศกึษา ระบบการสื่อสารภายใน เพียงพอตอการใชงารน และระบบรกัษาความปลอดภัย มี 

รปภ.ประจำกลางคืน 

       4 แหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีผูเรียนทั้งหมด 566 คน มผีู

เรียนเขาใชบริการศนูยวทิยบรกิารของสถานศกึษา จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา และผูเรียน

เขาคนควาดวยตนเอง คดิเปนรอยละ มากกวา 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศกึษา แตผูเรียนมีการคนควา



ผานหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร และมือถอืรอยละ 100 

       5  ระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา วทิยาลยัอาชีวศกึษา

ออมสินอปุถัมภ มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงู Package TOT 500/300 Mbps 2 คูสาย เพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา สำหรบับรหิารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ

สถานศกึษา ใหมคีวามสะดวก รวดเร็ว ถกูตอง ทันเหตกุารณ ประหยดัเวลา บคุลากร และงบประมาณ เกิดการ

เชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศกึษากับสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาและหนวย

งานอืน่ทีเ่กี่ยวของ 

 

      2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ 

การจัดการอาชวีศกึษาสูระบบทวภิาคี 

     สาขาวชิาทีจ่ัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ประจำปการศกึษา 2563 

     -ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ไมมีผูเรียนในระบบทวภิาคี 

     -ประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขา จาก 5 สาขา คดิเปนรอย ละ 20.0 

 

2) จดุเดน 

      มกีารพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบิัต ิมีคณุภาพมีการ

วเิคราะหหลกัสูตรรายวชิา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการบรูณาการคณุธรรม 

จรยิธรรม คานยิม คณุลกัษณะที่พงึประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจดัการเรียนรูมีการกำ 

หนดรปูแบบการเรียนรูสูการปฏบิัตแิละกิจกรรมการจดัการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning 

STEM Education เปนตน และแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั นำไปใชในการจดัการ

เรียนการสอน ผลการดำเนนิงานสามารถรายงานเปนวจิยัพัฒนาการเรียนสอนสงเขาประกวด  

      การบรหิารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม ครแูละบคุลากรทางการศกึษามสีวนรวมในการจัดทำแผนพฒันา

สถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาหรอืคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจดัการ 

      สถานศกึษา ผูบรหิารสถานศกึษามนีวตักรรมการมีสวนรวมในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ไดรับรางวลั

วจิัยพัฒนาสถานศึกษา มีการบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศกึษามีการเตรียม

ความพรอมในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวิภาค ีมีการระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการเรียนการสอน มกีาร

บริการชมุชนและจิตอาสา สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการ การบรกิารชมุชน การบรกิารวิชาการ การบรกิาร

วชิาชพี และจติอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบรหิาร ครู บคุลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสรมิใหผู

เรียนเปนผูมจีิตอาสาโดยใชวชิาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสงัคม 

สถานศกึษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงูเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา สถานศกึษามีระบบ



อินเทอรเน็ตความเร็วสงู สำหรับบรหิารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธภิาพ ในการบรหิารจดัการสถาน

ศกึษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอง ทันเหตกุารณ ประหยดัเวลา บคุลากรและงบประมาณ เกดิการเชื่อม

โยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศกึษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาและหนวยงาน

อื่นทีเ่กี่ยวของ สามารถเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      สถานศกึษาพัฒนาระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงู เพือ่สงเสริมใหครูผูสอนใชในการจดัการเรียนการสอนการ

สืบคน และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเตม็ศักยภาพ 

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศกึษา ไดระดับยอดเยีย่ม  

   

3) จดุที่ควรพฒันา 

        การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรอืกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติม มีการดำเนินงานทกุสาขาวชิา แตยังไมครอบคลมุทุกรายวชิา  

 ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดระดับกำลงัพัฒนา

 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

      จดัการอบรมครผููสอน ใหมีความรูในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรอืปรับปรงุรายวชิา เนือ่งจากผู

สอนจำนวนมากเปนผูจบใหม จำตองเพิ่มพูนทกัษะความรู 

  

มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

        1. การบริหารสถานศกึษาแบบมสีวนรวม วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ มคีรูและ

บคุลากรทางการศกึษาทัง้หมด จำนวน 29 คน ทุกคนมีสวนรวมในการบรหิารสถานศกึษา คดิเปนรอยละ 100 

ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาทัง้หมด 

        2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน สาขาวชิาจำนวน 5 สาขาวชิาที่มีนกัศกึษา มี

ระบบทวภิาค ี1 สาขาวิชา คดิเปนรอยละ 20.0 ของสาขาวิชาหรอืสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร เพื่อการ

จัดการเรียนการสอน 

        3 การบรกิารชมุชนและจิตอาสา ในปการศกึษา 2563 วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ งดจดั

กิจกรรมในการบรกิารชมุชนและจิตอาสาเนือ่งจากสถานการณโควดิ 

     - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาการบัญชีงดเนือ่งจากสถานการณโควดิ 

 - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาการตลาดงดเนื่องจากสถานการณโควดิ 



 - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาคอมพิวเตอรงดเนื่องจากสถานการณโควดิ 

 - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาการโรงแรมงดเนือ่งจากสถานการณโควดิ 

2. ดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั 

       1 ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรืองานวจิยัในปการศกึษา 2563 จำนวน 

11 ผลงาน สาขาวิชาการบญัช ีจำนวน 2 ผลงาน สาขาการตลาด จำนวน 4 ผลงาน สาขาวชิาคอมพิวเตอร 

จำนวน 4 ผลงาน สาขาวชิาการโรงแรม จำนวน 1 ผลงาน รวมผลงานนกัเรียน 4 สาขาวชิา มนีวตักรรมทั้ง 4 

สาขาวชิา คดิเปนรอยละ 100.0  

 2 ผลงานของคร ูผูบรหิาร ดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั โดยผูสอนมีการทำ

วจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากครูจำนวน 27 คน ไดรับรางวลังานวจิยั 21 คน คดิเปนครูรอยละ 77.77 ได

รับรางวลัจากการประกวดวจิัย 

2) จดุเดน 

      การบรหิารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ ครแูละบุคลากร ทุกคนมี

สวนรวมในการบรหิารสถานศกึษา มกีารจดัทำแผนพัฒนาสถานศกึษาและแผนปฏิบตังิานประจำป และไดรบั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการดำเนนิงานโครงการ

ของสถานศกึษา ใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการสถานศกึษา และใชนวตักรรมในการบริหารจดัการ

สถานศกึษา และไดรบัรางวัลจากการประกวดนวตักรรมการบรหิาร วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีการ

สรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการอาชวีศึกษา ในปการศึกษา 2563 วทิยาลยั

อาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ งดจดักิจกรรมในการบริการชมุชนและจิตอาสาเนือ่งจากสถานการณโควดิ ซึง่เปน

กิจกรรมทีม่กีารดำเนนิการอยางตอเนื่องทกุป  

      ผูสอนยงัมีการทำวจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนจากครูจำนวน 27 คน ไดรับรางวลัจากการประกวด

ระดับประเทศจากสมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จำนวน  21 คน คดิเปน

รอยละ 77.78 

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศกึษา ไดระดับยอดเยีย่ม  

 

3) จดุที่ควรพฒันา 

      ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั ผลงานของผูเรียนดาน

นวัตกรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจยัในปการศกึษา 2563 จำนวน 11 ผลงาน เปนผลงานที่ได

จากวิชาโครงการ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ผลงาน สาขาการตลาด จำนวน 4 ผลงาน สาขาวชิา

คอมพิวเตอร จำนวน 4 ผลงาน สาขาวชิาการโรงแรม จำนวน 1 ผลงาน ยังไมมีผลงานประกวดในระดบัตางๆ ไม

วาจะเปนจงัหวดั ภาค หรอืระดบัประเทศ 



      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศกึษา ไดระดับกำลังพฒันา 

 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

      นวตักรรมสิ่งประดิษฐจากประเภทวชิาบริหารธรุกิจขบัเคลื่อนไดยาก เนื่องไมเกี่ยวของกับชิน้งานจากการ

เรียนเหมือนประเภทชางอตุสาหกรรม แตเพื่อใหมีการขบัเคลื่อนสงเสริมการสรางนวตักรรม ควรเนนในวชิา

โครงการ และจดัประกวดนวัตกรรมจากรายวิชาตางๆ ทุกป จะชวยการขบัเคลือ่นใหเกดินวตักรรมสิง่ประดษิฐ

มากขึน้ 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

รางวลัและผลงานทีส่ถานศกึษาไดรับ 

       ๑) สถานศึกษาไดรบัรางวลัโลยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ "การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและนวตักรรมสือ่

การสอนระดับประเทศ ครัง้ที ่13” โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศกึษาเอกชนแหงประเทศไทยใน

พระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

       ๒) ผูบรหิารและครไูดรับรางวัลวจิยัการประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและนวตักรรมสือ่การสอนระดบั

ประเทศ ครั้งที่ 13 โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศกึษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถมัภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          รางวัลวิจยัสถาบัน 1 รางวลั พรอมรางวัลการนำเสนอผลงานดีเดน 

          รางวัลวิจยัชัน้เรียน 19 รางวลั (คร ู2 คน ลาออกกอนไปรบัรางวัล) 

       3) ผูเรียนไดรับรางวัล 

          รางวัลระดับชาติการแขงขนัทักษะ จำนวน 19 รางวัล 

3. การจัดการศกึษาของสถานศึกษาทีบ่รรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

วทิยาลัยอาชวีศึกษาออมสินอุปถมัภไดดำเนนิการจัดการศกึษาของสถานศกึษาเพือ่การขบัเคลื่อนคณุภาพการ

จัดการศกึษาของสถานศกึษา ใหไดมาตรฐานการศึกษา ดงัตอไปนี ้ 

       (๑) จดัการศึกษาวชิาชีพสงเสริมคณุธรรมนอมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิ 

       (๒) การบรหิารแบบมสีวนรวม สรางวฒันธรรมการปรบัปรงุพฒันาที่ตอเนื่องดวยไคเซน  

       (๓) สงเสรมิใหผูสอนทำวจิยั เพื่อสงผลตอการสรางนวตักรรม สิง่ประดษิฐเพื่อพัฒนาวชิาชีพของผูเรียน  

       (4) เตรยีมความพรอมบคุลากรและทรพัยากร เพื่อเปดหลักสูตรสาขาการโรงแรมในระบบทวภิาคี 

4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาทีเ่ปนแบบอยางที่ด ี(Best Practice)

โครงการไคเซน การปรับปรงุตอเนื่องทีไ่มหยดุยั้ง 

4.1 ความเปนมาและความสำคญั 

         ปรชัญาไคเซน็เปนรูปแบบของการพัฒนางานอยางตอเนือ่งโดยการเพิ่มขึ้นทีละนอย ซึง่มีตนกำเนดิใน



ประเทศญี่ปุน แนวคดินีมุ้งเนนไปทีก่ารปรบัปรงุกระบวนการและผลิตภณัฑในขณะทีใ่ชความคดิสรางสรรคของ

พนกังานเพือ่ชวยกำหนดวธิกีารและระบบทีส่ามารถปรบัปรงุได ขอไดเปรียบ 2 ประการของปรชัญานี้ คอืการ

เพิ่มผลิตภาพและการรกัษาคุณภาพของผลิตภณัฑและบรกิาร ไคเซนไมเหมือนนวตักรรมที่นวตักรรมเปนการ

ปรับปรุงอยางกาวกระโดดโดยการลงทุนทรพัยากรจำนวนมากในดานเทคโนโลยีหรืออุปกรณ และเงินเปนปจจยั

สำคญัในการกอใหเกิดการปรับปรงุอยางขนานใหญ นวตักรรมจงึมีราคาแพง ในทางตรงขาม ไคเซนเนนความ

เพียรพยายามของมนุษย ขวญักำลังใจ การติดตอสื่อสาร การฝกอบรม การทำงานเปนทีม ความรกั ผกูพัน การมี

วนิัยในตนเองและการมสีวนเปนเจาของ ซึง่ทั้งหมดนีก้็คือวถิีแหงไคเซนในการปรบัปรุงทีต่องใชสามัญสำนึกที่ไม

ธรรมดาและมีตนทนุคาใชจายเพียงเลก็นอย (มาซาอากิ อไิม, 2541, หนา 4) แตผลตอบแทนสงู 

(Tpmonline.com, 2003) 

         ไคเซนไมใชความพยายามที่จะแกปญหาทัง้หมดภายในครั้งเดยีว แตในทางตรงขามจะเปนการแกปญหา

ทลีะเล็กทลีะนอย เปนการสั่งสมการเปลี่ยนแปลง จนในที่สุด ถาสามารถแกไขปญหาหมดไปไดก็จะเปนการดี

ทีสุ่ด แตในการไคเซนนั้นไมจำเปนเสมอไปทีป่ญหาจะตองไดรับการแกไขโดยสมบูรณ งานไคเซนเริ่มจากสิ่งทีเ่รา

ทำไดกอน และทำจนกระทั่งหมดสิ่งทีเ่ราสามารถทำไดก็เพียงพอแลว การมุงแกไขปรับปรงุงานทีต่นรบัผิดชอบ 

จะเกิดวฒันธรรมทีมุ่งปรับปรุงแกไขปญหา ไมโยนความผิดใหผูอื่น จงึเปนการปรับปรงุที่ตอเนือ่ง และเปนสังคม

แหงการเรียนรูที่แทจริง 

         โครงการไคเซนจึงมคีวามสำคัญตอการพัฒนาสถานศกึษา ในการปรับปรงุพัฒนาทีต่อเนื่องเหนอืกวาการ

ลงทนุใดๆ และเปนการสรางวฒันธรรมสังคมแหงการเรียนรู  

     

4.2 วตัถุประสงค 

         - ระดับผลผลิต   เพื่อใหครูมกีารปรับปรงุพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ 

         - ระดับผลลัพธ   เพื่อใหวทิยาลยัมีการปรับปรงุพัฒนางานที่ตอเนือ่ง 

 

4.3 กรอบแนวคิด (ถาม)ี 

      ความพรอมของผูปฏบิัติไคเซน็............. 

      การสงเสริมไคเซน็........................................ 

      ผลผลิตไคเซน็................................................. 

      ผลลัพธไคเซน็ ............................................ ประสิทธิผลไคเซน็ 

 

4.4 วธิกีารดำเนนิงาน 

           1. ปฏบิัติการปรบัปรุงงานที่ตนรับผิดชอบ โดยใชหลกัการ “ปลง” 



 ป หมายถงึ การปรับปรงุงานดวยการเปลี่ยนวธิี 

 ล หมายถึง การปรบัปรงุงานเล็กๆ ในสวนที่รบัผิดชอบ ไมจำเปนตองเปนงานใหญ 

 ง หมายถึง การปรบัปรุงทีง่าย สามารถปฏิบตัิไดงายไมซับซอน 

       2. บนัทกึผลการปรับปรงุ ใชเวลาไมเกนิ 3 นาที โดยมีสาระ 3 ขอ 

  1) ปญหาคืออะไร 

  2) ปรบัปรงุแกไขอยางไร 

  3) ผลการปรบัปรงุแกไขแลวเปนอยางไร 

   3. นำผลการบันทึกใหหัวหนา หรือผูบังคบับญัชารับรอง แลวเก็บในแฟมสะสมงาน  

 

4.5 ผลการดำเนนิงาน 

          มีการปรับปรงุพัฒนา 30 งาน 

 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

         -มีการปรับปรุงพัฒนาโดยไมตองใชงบประมาณ 

         -เมื่อปฏบิัตินานๆ จะเกิดวฒันธรรมแกปญหาแทนการโทษความผิดพลาดคนอืน่ 

 

 

 



สวนที ่2 

ขอมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา

ขอมลูพื้นฐานของสถานศกึษา ประกอบดวยสาระทีส่ำคญั ดงันี้

2.1 ขอมลูพืน้เกีย่วกบัสถานศึกษา

  ทีอ่ยู

  วทิยาลัยอาชวีศึกษาออมสินอุปถัมภ วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ 199 หมู 3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะ

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

  โทรศัพท 0-3939-1666  โทรสาร 0-3939-1698

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

  ประวัติสถานศกึษา

         วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ จงัหวดัจนัทบุร ีกอตัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ 2554  โดย 

มลูนิธอิอมสินเพือ่สังคม ธนาคารออมสิน เปนผูรบัใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศกึษา นบัเปนสถาบนัการศึกษาแหง

แรกภายใตการอุปถมัภของมลูนิธิออมสินเพือ่สังคม ธนาคารออมสิน 

 

       ในขณะนัน้ นายเลอศักดิ์  จลุเทศ ผูอำนวยการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการมูลนธิอิอมสินเพื่อสังคม มี

เจตนารมณกอตัง้สถานศกึษาสอดคลองตามพนัธกิจของธนาคารออมสินที่มตีอลกูคา ชุมชน และสังคม ดานการสง

เสรมิ สนับสนนุการศกึษา การฝกอบรมในทุกระดับ เปนผูรบัใบอนญุาตจดัตั้งสถาบันการศึกษา และดำเนนิกิจกรรม

ทีเ่ปนประโยชนตอสถาบนัการศึกษา รวมทัง้ไดเล็งเหน็ถึงความสำคญัของการศกึษาดานอาชีวศกึษา (สายอาชีพ) 

เรียนจบแลวมีงานทำ เปนตลาดแรงงานทีส่ำคัญตัง้แตระดบัทองถิ่นจนถึงระดบัโลก สามารถพัฒนาเขาสูระดบับรหิาร

ระดับสูงตอไปได  ทั้งหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนตองการรบัผูเรียนจบอาชีวศกึษาเขาทำงานจำนวนมาก ทำให

มโีอกาส มทีางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย  และในหลายประเทศกลุมอาเซยีน รวมทั้งนานาประเทศที่พัฒนา 

ยงัสนบัสนุนใหเยาวชนเรียนอาชีวศกึษา เนื่องจากเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

 

    ประการนี้ จงึกอตั้งโรงเรียนอาชีวศกึษาสายพาณชิยกรรม “โรงเรียนอาชีวศกึษาออมสนิอุปถัมภ” ที่มีคณุภาพขึน้

แหงแรกในจงัหวดัจนัทบุร ี ตอมาเปลีย่นชือ่เปน “วทิยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอุปถัมภ” เพื่อขยายโอกาสทางการ

ศกึษาแกเยาวชนคนรุนใหม  มีความรูไปประกอบอาชีพ ใหนกัเรียนในจงัหวดัจันทบรุีและจงัหวดัใกลเคยีงมีทางเลอืก

ในการศกึษา



  การจดัการศึกษา

  วตัถปุระสงค : วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีวตัถุประสงคดังตอไปนี้ 

จัดการศกึษาระดับอาชีวศกึษาในรปูแบบการศกึษาในระบบ ใหบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรอืจดัหาอปุกรณ

การเรียนการสอน ใหแกผูเรียน ครู ผูปกครอง และบคุลากรของวทิยาลยัเปนศูนยกลางในการใหบรกิารทางวชิาการ

แกสงัคม และเผยแพรความรูดานตางๆ แกชมุชน และทองถิ่นสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตาม

มาตรฐานวชิาชพี (Vocational Standard) มคีวามประพฤตเิปนแบบอยางที่ด ีเปนพื้นฐานสำหรับการประกอบ

อาชีพ และศกึษาตอในระดับทีสู่งขึ้น พฒันาผูเรียนใหเปนเลศิในดานความรู และทักษะวชิาชีพ พฒันา สงเสรมิผู

เรียนใหมคีณุธรรม มีจติสาธารณะ ตระหนกัถึงคณุคาในตวัเองและผูอื่น จดัการการศกึษาเพื่อตอบสนองความ

ตองการ ของภาคธรุกิจ สงัคมและการพัฒนาประเทศ สงเสรมิความสมัพันธอันดรีวมกบัชุมชน และสังคม สงเสรมิ 

สนบัสนุนการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหความชวยเหลือดานบคุลากร บริการวชิาการ และ

บริการตางๆ แกสถานศึกษาอืน่ๆ ในอุปถัมภของมลูนิธอิอมสินเพือ่สังคม

  สภาพชมุชน

         ตำบลบางกะจะในสมยัโบราณเรียกกันวา "บางกาจนั" ก็มี "บางกะจะหัวพลอย" ก็มีตำบลบางกะจะ

เปนทีล่าดไหลเขาต่ำลง ๆ จนติดตอกับแมนำ้ลำคลองอดุมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรามชาต ิและมีพลอยที่มชีือ่

เสียงโดงดังไปทั่วโลก คอื พลอบุษราคมั เขยีวไพลิน พลอยสตาร ประชาชนดัง้เดมิของชาวบางกะจะเปนคนไทยแท 

ๆ และบางสวนก็เปนชาวจนีทีอ่บพยมา และยงัมสีถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร เชนวดัพลับ คายเนินวง ซึง่

ปจจบุนัก็มชีือ่เสียงโดงดัง  

        ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตำบลบางกะจะ นบัถอืศาสนาพุทธ รอยละ 95 รองลงมา ไดแก ศาสนาครสิต 

ลักษณะทีต่ั้งอาณาเขต ตัง้อยูทางทิศใตของอำเภอเมืองจนัทบรุี หางจากตวัอำเภอเมอืง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีถนน

ทาแฉลบเปนถนนสำคญัวิง่ผานดานหนาวทิยาลัย ใชสำหรบัเปนเสนทางสัญจรตดิตอไปมา ระหวางอำเภอเมืองและ

เทศบาลตำบลบางกะจะ ซึง่เชื่อมผานจากตวัอำเภอเมืองจันทบรุีลงมาถงึเทศบาลตำบลบางกะจะโดยสิน้สุดถนน

บริเวณทาเรือทาแฉลบ 

  สภาพเศรษฐกิจ

           อาชพีหลกั ทำสวน รับจาง จงัหวดัจนัทบุร ีเปนแหลงเจยีระไนพลอยทีส่ำคัญและยังคงมเีอกลักษณ

ของตนเองทีส่ามารถดำเนนิธุรกิจไดอีกนาน เนือ่งจากรูวิธีการเพิ่มคณุคาของอญัมณทีี่ไดมาจากทองถิ่นและจากตาง

ประเทศทำใหอญัมณแีละเครื่องประดบัมีบทบาทสำคญัตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในปจจบุันชาวจนัทบรุีสวนหนึ่ง

ทีแ่ตเดิมยดึอาชพีเจยีระไนพลอยไดเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอืน่ เมื่อภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะฟนตวัในโอกาสตอไปแมวา 

จังหวดัจันทบรุีจะมชีื่อเสียงดานการเจยีระไนพลอย แตก็ยงัคงมีปญหาสำคญั ไดแก การรบัรองมาตรฐานสนิคา และ

ขาดการสงเสรมิการตลาดทีจ่ะขยายตลาดเดิมและเจาะตลาดใหมที่จะเขาถึงผูซือ้โดยตรง ดงันัน้ จงึจำเปนตองมีการ



กำหนดมาตรฐานพลอยไทย กำหนดมาตรฐานการประกันคณุภาพสินคา อญัมณแีละเครื่องประดบัเพือ่ใหสามารถ

กำหนดราคาและออกใบรบัรองเปนไปตามผลการตรวจวิเคราะหรวมทัง้สงเสริมการประชาสมัพนัธดานการตลาด 

เพื่อสรางการรับรูและยอมรบัในมาตรฐานพลอยไทย

  สภาพสงัคม

        อตัราการเปลีย่นแปลงของประชากรในรอบปที่ผานมาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางกระจะ

มอีัตราการเกิดรอยละ 1.39 และ อตัราการตายรอยละ 0.31 ของประชากรทั้งหมด อตัราการยายถิน่ฐานเขามากอยู

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

อยูในวยัแรงงาน (15-64 ป) รอยละ 73 และชาวบางกระจะใหความเหน็วา พอแมที่ดคีวรมีลักษณะคือ เปนผูนำครา

อบครวัทีด่ี มคีวามรับผิดชอบ รับฟงปญหาของลูกเปนเพื่อนคยุไดทุกเรื่อง อารมณด ีไมใชอารมณและกำลังตดัสนิ

ปญหา ไมยุงเกี่ยวกับอบายมขุ ไมเปรียบเทยีบลูกกับคนอื่น รักลูกเทา ๆ กัน และใหอสิระแกลกูในการตดัสนิใจ 

ปญหาของครอบครัว ไดแก ขาดแคลนในเรื่องการเงนิ ไมมีเวลาพักผอน ความไมเขาใจกันระหวางญาตพิีน่อง สิง่

แวดลอมของทีอ่ยูอาศยัไมเหมาะสม ผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง ลกูถูกทอดทิ้ง (พอแมมคีรอบครัวใหม)  ประชาชนสวนใหญ

รูจกัทีต่ั้งของหนวยราชการหรือที่ทำการตาง ๆ ภายในเขตพืน้ที่องคการบรหิารสวนตำบลบางกระจะ และเขาใจ

หนาทีข่องหวัหนาหนวยงานนัน้ไดเปนอยางดี   

2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมลูของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรยีน



ระดบัชัน้ ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวมระดบัชัน้ ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 136 0 0 136

ปวช.2 119 0 0 119

ปวช.3 154 0 0 154

รวม ปวช. 409 0 0 409

 

ระดบัชัน้ ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 59 0 59

ปวส.2 98 0 98

รวม ปวส. 157 0 157

  ขอมูลผูสำเรจ็การศกึษา ปการศึกษา 2562

ระดบัชัน้ แรกเขา สำเรจ็การศกึษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 451 261 57.87

ปวส.2 203 157 77.34

รวม 654 418 63.91

  ขอมูลผูสำเรจ็การศกึษา ปการศึกษา 2563

ระดบัชัน้ แรกเขา สำเรจ็การศกึษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 165 110 66.67

ปวส.2 49 41 83.67

รวม 214 151 70.56

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทัง้หมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)



ประเภท ทัง้หมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนญุาตผูจดัการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 2 -

ขาราชการครู/ ครเูอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 27 27 27

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนกังานราชการครู 0 0 0

พนกังานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพเิศษสอน 0 0 0

เจาหนาที่ 0 - -

บคุลากรอืน่ๆ (นกัการภารโรง/ ยามรกัษาการ/ พนกังานขบัรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 27 27 27

รวมทัง้สิ้น 36 27 27

  ขอมูลหลกัสูตรการเรยีนการสอน

ประเภทวิชา ระดบั ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวชิา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณชิยกรรม 3 4 7

ศลิปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0



ประเภทวิชา ระดบั ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวชิา)

รวมทั้งสิ้น 4 5 9

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบตัิการ 0

อาคารวทิยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอืน่ ๆ 1

รวมทัง้สิ้น 5

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบคุลากร 9400000.00

งบดำเนนิงาน 2081200.00

งบลงทุน 5303000.00

งบเงินอดุหนนุ 4697536.00

งบรายจายอื่น 200000.00

รวมทัง้สิ้น 21681736.00

2.4 ปรัชญา อตัลักษณ เอกลกัษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  คณุธรรม คอื รากฐานของชีวติ (Virtus est fundamentum vitae)

  อัตลักษณ

  รับผิดชอบดี มีนำ้ใจ

  เอกลกัษณ



  วชิาการดี มีคณุธรรม นอมนำเศรษฐกจิพอเพยีง

2.5 วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา

  วิสัยทัศน

  การศกึษาเปนเลิศเพื่อความสำเร็จในอาชพี 

Educational excellent model for career success 

  พันธกิจ

  1. พัฒนาผูเรียนใหมคีณุธรรมและเขมแขง็ 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะวชิาชีพ 

3. พัฒนาระบบบริหารจดัการตามเกณฑมาตรฐานสากล 

4. สรางความสัมพนัธกับชมุชนใหยั่งยนื 

  เปาประสงค

  เปาประสงคที ่1  ผูเรียนรอยละ 85 มีคณุธรรมและระเบยีบวินยั 

เปาประสงคที ่2  ผูเรียนรอยละ 95 ผานการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพี 

เปาประสงคที ่3  การบรหิารงานมปีระสิทธผิลรอยละ 85 

เปาประสงคที ่4  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดำเนนิงานของวทิยาลัยรอยละ 85

  ยุทธศาสตร

  ยทุธศาสตร 1 การเสรมิสรางคานยิมทีพ่ึงประสงค 

ยทุธศาสตร 2 การพฒันาวิชาการ 

ยทุธศาสตร 3 การพฒันาระบบบรหิารจัดการ 

ยทุธศาสตร 4 การสรางความสัมพนัธกับชมุชน

  กลยุทธ

  กลยทุธ: 1-ปลูกฝงระเบียบวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม คานยิมทีพ่งึประสงค (ST) 

กลยทุธ: 2-จัดสวสัดิการนักศกึษา (SO) 

กลยทุธ: 3-พัฒนาการเรียนการสอน (SO) 

กลยทุธ: 4-พัฒนาทกัษะวชิาชีพ (ST) 

กลยทุธ: 5-พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร (SO) 

กลยทุธ: 6-พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม (ST) 

กลยทุธ: 7-พัฒนาระบบบริหารจดัการ (WO) 

กลยทุธ: 8-พัฒนาบคุลากร (WT) 



กลยทุธ: 9-สรางความสัมพันธกบัชมุชน (WT) 

กลยทุธ: 10-พัฒนาหลักสูตรสนองความตองการของสังคม (ST) 

กลยทุธ: 11-ประชาสัมพนัธเชิงรกุ (SO) 

 

2.6 เกียรติประวัตขิองสถานศกึษา

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รางวลัและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวลัและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายวศิษิฎ สายพรหม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชืน่นวพัฒน อภริมยภารดา 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายสุรพล แพทยจัตรสั 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอรจิรา สดีำ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกนกวรรณ สวุรรณมาโจ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณฐัวิฒุ ิจนัแดง 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวรกฤต พนสัสารกุล 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวโสภิต บญุลาภ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายวชัรากร ชำนาญชล 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปณุยวรี อารเีพื่อน 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอัจฉรา กลิ่นชเูดช 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอรรถพล ทรพัยลาน 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกนกวรรณ ปลิ่มกมล 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวนัชนะ สขุแยม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายสุพจน เดชเดโช 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอทติยา ฉางฉาย 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชษิณนุาถ บญุวรีะธรรม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกมลรัตน ปลิ่มกมล 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณฐัพล คุยจาด 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ครั้งที่ 13

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รางวลัและผลงานของผูเรยีน ปการศึกษา 2562

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวลัและผลงานของผูเรยีน ปการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นางสาว กัญญารัตน จนัทสิทธิ์ 

ทกัษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศใน

งานธรุกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวธนพร แซตั้ง 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3

มติิ ดวยโปรแกรม SketchUp Pro

2015

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอสัดา สวสัดี 

ทกัษะระบบปฏบิตัิการคอมพิวเตอร

เบือ้งตน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกรกนก ยามาโมโต 

ทกัษะการประกอบอาหารโรงแรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวธรรมรกัษ บศุราคำ 

ทกัษะการประกอบอาหารโรงแรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชญาน ีอุปแดง 

ทกัษะการประกอบอาหารโรงแรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชญาน ีอุปแดง 

ทกัษะการประกอบอาหารโรงแรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปทิตตา เขยีววชิัย 

ทกัษะเทคนคิการนำเสนอขาย

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวรัตนา พันธุเวช 

ทกัษะเทคนคิการนำเสนอขาย

ชนะ

เลิศ
ชาติ ทักษะเทคนคิการนำเสนอขาย



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นางสาวนาขวัญ ทาใต 

ทกัษะเทคนคิการนำเสนอขาย

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชตุิมณฑน แตงนาค 

ทกัษะเครื่องดื่มและการผสมเครือ่งดื่ม

(Classic bartender)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวมณเีนตร สงัวราภรณ 

ทกัษะเครื่องดื่มและการผสมเครือ่งดื่ม

(Flair Bartender)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาววมิลณฐั แจงงามพริง้ 

องคประกอบศิลปสำหรับงาน

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายววรภทัร เครือวัลย 

ทกัษะโปรแกรมกราฟก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายแดเนยีล โชว 

การสรางเวบ็ไซต

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาว ณฐัชา สรุิยาการณ 

ทกัษะโปรแกรมกราฟก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสหทยั ไตรบุตร 

การบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาววไิลพร สมุาราช 

การบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นางสาวพิชญาพร นพสาย 

การบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สวนที ่3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศกึษาระบมุาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศกึษาทีร่ัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพิม่เติมตามบริบทของสถานศกึษา

  มาตรฐานการศึกษาของวทิยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอปุถมัภ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชวีศกึษา เปนการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคณุวฒุอิาชีวศกึษาแตละระดบัการศกึษา และมีคุณธรรม จรยิธรรม และ

คณุลักษณะที่พงึประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดงันี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฏ ีและแนวปฏิบตัติาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวชิาที่เรียน หรอืทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คณุวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดบัการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวชิาชีพ และทักษะชีวติเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยกุตใชในการปฏิบตังิาน และการดำรงชีวติ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมสีุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคตแิละกิจนสิัยที่ด ีภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาตไิทย เคารพกฎหมาย เคารพสทิธขิองผูอืน่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุข มจีติสาธารณะ และมีจติสำนกึรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามคีรทูี่มคีณุวฒุิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑทีก่ำหนด ใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั และบรหิารจดัการทรัพยากรของสถานศกึษาอยางมีประสทิธภิาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



ความสำเร็จในการดำเนนิการตามนโยบายสำคญัของหนวยงานตนสังกดัหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเดน็การประเมิน ดงันี้

2.1 ดานหลกัสูตรอาชวีศึกษา

  สถานศึกษาใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มกีารปรับปรงุรายวชิาเดมิ หรอืกำหนดรายวชิาใหม หรือกลุมวชิาเพิม่เตมิใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมอืกบัสถานประกอบการหรอื

หนวยงานทีเ่กี่ยวของ

2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามคีรทูี่มคีุณวฒุิการศกึษาและมจีำนวนตามเกณฑทีก่ำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนือ่ง เพือ่เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแขง็ทางวชิาการและวชิาชพี จดัการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวยัเรียนและวยัทำงาน ตามหลกัสตูร

มาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบยีบหรือขอบงัคบัเกี่ยวกับการจดัการศกึษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลกัสูตร สงเสรมิ สนับสนนุ กำกับ ดแูลใหครูจดัการเรียนการสอนรายวชิา

ใหถกูตอง ครบถวน สมบรูณ

2.3 ดานการบริหารจดัการ

  สถานศึกษาบรหิารจัดการบคุลากร สภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร

โรงฝกงาน ศนูยวทิยบรกิาร สือ่ แหลงเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ ครภุัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศกึษาที่มอียูอยางเต็มศักยภาพและมปีระสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ

  สถานศึกษามคีวามสำเร็จในการดำเนนิการบรหิารจดัการสถานศกึษา ตามนโยบายสำคญัทีห่นวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร คร ูบคุลากรทางการ

ศกึษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสรมิ สนับสนนุจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานทีเ่กี่ยวของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมอืกบับคุคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสงัคมแหงการเรียนรู มกีารจดัทำนวตักรรม สิง่

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิยั ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดงันี้

3.1 ดานความรวมมอืในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู

  สถานศึกษามกีารสรางความรวมมอืกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศกึษา การจดัทรพัยากรทางการศกึษา กระบวนการเรียนรู การบรกิารทางวิชาการและวชิาชพี โดยใช

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่พฒันาผูเรียนและคนในชมุชนสูสงัคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจยั

  สถานศึกษาสงเสรมิสนบัสนุนใหมกีารจดัทำนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั โดยผูบริหาร

ครู บคุลากรทางการศกึษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



สวนที ่4 

รายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงันี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผูสำเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศกึษา

อาชีวศกึษาที่พงึประสงคดานความรู ตามรายการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวชิาชพีรอบแรก นกัเรียน ปวข. เขาสอบ 123 คน 

สอบผานรอบแรก 120 คน นกัศกึษา ปวส. 47 คน สอบผานรอบแรก 46 คน รวมนักเรียน

นกัศึกษาเขาสอบทั้งหมด 170 คน สอบผาน 166 คน คดิเปนรอยละ 97.65 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะตลอด

จนลักษณะนสิัยของนกัเรียนนกัศึกษา ในการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพ ใหมีคณุภาพและ

มาตรฐานเพียงพอทีจ่ะยกระดับคุณภาพของสินคาและบรกิาร รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม เพื่อ

ใหสามารถปรับตวัไดรวดเร็วตามการเปลีย่นแปลงของโลกปจจบุัน กำหนดเปาหมายใหนกัเรียน

นกัศึกษาอยางนอยรอยละ 95 มีสมรรถนะตามเกณฑของหลกัสตูร และสาขาวชิาตางๆ ไดรับ

รางวลัจากการแขงขนัรอยละ 85 ของจำนวนผูเขาแขงขนั โดยดำเนินโครงการเสริมสราง

ประสบการณวชิาชีพ และโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพ ผลการดำเนนิเนนิงาน การ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รวมนักเรียนนกัศึกษาสอบผานคดิเปนรอยละ 97.65 รางวลั

จากการแขงขนัทักษะวิชาชีพ สาขาการบัญชีไดรับรางวลัรอยละ 37.5 สาขาการตลาดรับรางวลั

รอยละ 100.0 สาขาคอมพิวเตอรไดรับรางวลัรอยละ58.33 จากจำนวนผูเขาแขงขนั เฉลีย่นได

รับรางวลัรอยละ 60.0 ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและ

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

www.omsinchan.ac.th  

 

     2. นกัเรียนเขาทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช. 55 คน 

(ไมมีการทดสอบระดับ ปวส.) ผลการทดสอบมีคะแนนสูงกวา หรอืเทากับคะแนนเฉลี่ยระดบั

ประเทศ จำนวน 39 ราย คดิเปนรอยละ  70.9 



     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษาที่กำหนด กำหนดเปาหมาย ผูเรียนของแตละสาขาวชิาไดรบัการพัฒนาตามจดุเนนอยาง

นอยรอยละ 85 ของผูเขาแขงขนัไดรับรางวัลจากการแขงขนัทักษะ มีคณุภาพจากการทดสอบ

ระดับชาติรอยละ 80 ไมต้ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดบัขาติ โดยดำเนนิโครงการพัฒนาทักษะ

มาตรฐานวชิาชพี ผลการดำเนินเนนิงาน มีผลการทดสอบระดบัชาติไดคะแนนสูงกวา หรอื

เทากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ  70.9 และผลการแขงขนัทักษะจากจำนวนผูเขา

แขงขนั เฉลีย่ไดรบัรางวลัรอยละ 60.0 ผลสมัฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการ

บริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

4.1.2 ดานทกัษะและการประยุกตใช ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงคดานทักษะและการประยกุตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษา

ของสถานศกึษาอาชีวศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอสิระ 

     จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ หรอืประกอบอาชีพอสิระ 

10 คน จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จเปนผูประกอบการ หรือประกอบอาชพีอิสระ จำนวน 

3 คน 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาผูเรียน โดยมีการดำเนนิโครงการตางๆ  

เพื่อใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ กำหนดเปาหมายผู

เรียนอยางนอยรอยละ 95 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพีในรอบแรก และ

นกัเรียนนกัศึกษาอยางนอย 2 รายในโครงการสามารถเปนผูประกอบการ โดยดำเนนิโครงการ

พัฒนาธรุกิจในศนูยบมเพาะ โครงการฝกประสบการณวชิาชีพ โครงการพัฒนาทักษะมาตรฐาน

วิชาชพี โครงการเปดบานวิชาชพี โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และโครงการสงเสริม

ผลผลิตรานคา ผลการดำเนินเนนิงาน การประเมนิมาตรฐานวิชาชพีรอบแรก รวมนกัเรียน

นกัศึกษาสอบผานคดิเปนรอยละ 97.65 และจำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จเปนผูประกอบ

การ หรือประกอบอาชพีอสิระ จำนวน 3 คน หรือรอยละ 30.0  ผลสัมฤทธิก์ารดำเนินงานได

เสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเพจ 

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

     2. ผลการแขงขนัทักษะวิชาชีพ 



     นกัเรียนเขารวมแขงขนัทักษะวิชาชีพกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปนการแขงขนัระดบัชาต ิสาขาการตลาดได 3 คน สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ 7 คน สาขาการ

โรงแรม 5 คน รวมคิดเปนรอยละ 80.0 ของผูเรียนเขาแขงขนั 

    วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มแีผนพัฒนา สงเสรมิ สนับสนนุใหผูเรียน ใหไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ เพื่อใหปรากฏผลจากการเขารวม การประกวด แขงขนัทางดานทักษะ

วิชาชพี กำหนดเปาหมายผูเรียนรอยละ 95 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพีใน

รอบแรก และสาขาวชิาตางๆ ไดรบัรางวัลการแขงขนัรอยละ 85 ของผูเขาแขงขนั. โดยดำเนนิ

โครงการสรางเสรมิประสบการณวชิาชีพ และโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพ ผลการ

ดำเนนิเนนิงาน การประเมินมาตรฐานวชิาชพีรอบแรก รวมนักเรียนนกัศึกษาสอบผานคดิเปน

รอยละ 97.65 และการแขงขนัทักษะวิชพีไดรับรางวลัรอยละ 80.0 ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงาน

ไดเสนอรายงานคณะกรรมการบรหิารและประชาสัมพนัธเพจ 

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

4.1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์น

การพัฒนาคณุลักษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะทีพ่งึ

ประสงค ตามรายการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชวีศึกษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

     จำนวนผูสำเร็จการศกึษาระดบั ปวช.จากแรกเขา 165 คน (ปการศกึษา 2561) สำเร็จการ

ศึกษา 110 คน (ป การศึกษา 2563) ระดับ ปวส.จากแรกเขา 49 คน (ปการศกึษา 2562) 

สำเร็จการศกึษา 41 คน (ป การศกึษา 2563)  

     ระดับ ปวช.สำเร็จการศกึษาคิดเปนรอยละ 66.66 ระดบั ปวส.สำเร็จการศกึษาคิดเปนรอย

ละ 83.67 ในภาพรวมของสถานศกึษา ผูเรียนสำเร็จการศกึษา รอยละ 70.56 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาผูเรียน ใหมรีะบบดแูลชวยเหลอืและ

แนะแนวผูเรียนเพือ่ใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศกึษา ตามระยะเวลา ที่หลกัสตูรกำหนดและลด

ปญหาการออกกลางคนั กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 100 ไดรบัการดแูละและชวยเหลอื 

และปญหาของนกัเรียนรอยละ 100 ไดรบัการตดิตามดแูล โดยดำเนนิโครงการสงเสริม

สวสัดิการนักเรียน และโครงการตดิตามดแูลผูเรียน ผลการดำเนนิเนนิงาน นกัเรียนในภาค 1-

2563 มีจำนวน 566 นกัเรียนในภาค 2-2563 มีจำนวน 535 มนีกัเรียนคงอยูคดิเปนรอยละ 



94.52 ผลสัมฤทธิก์ารดำเนินงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทาง

เวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

2. ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค

     ผลการประเมนิจากนักเรียน 535 คน ตามระดับคุณธรรมจรยิธรรมของโคลเบริก มี

คุณธรรมความซื่อสัตย 422 คน มีความรับผิดชอบ 448 คน  มคีวามพยายาม 474 คน มี

ความเสียสละ 467 คน มีความเคราพในการเหน็ตาง 479 คน 

     ตามระดับคณุธรรมจรยิธรรมของโคลเบิรก มภีาพรวมของคณุธรรม 415 คน คดิเปนรอย

ละ 77.57

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนรวมกันจดักิจกรรมเสริม

หลักสตูรเพือ่ใหพฒันาผูเรียนใหมคีณุลกัษณะที่พึงประสงค กำหนดเปาหมายผูเรียนรอยละ 80 

ผานการประเมนิอัตลักษณของโรงเรียน และผูเรียนรอยละ 90 ผานการประเมินอตัลักษณของ

สาขาวชิา โดยดำเนนิโครงการสงเสรมิกิจกรรมลูกเสือ โครงการกีฬาสี โครงการคายธรรม (ชมพู

ทอง) โครงการสถานศกึษาคุณธรรม โครงการกีฬาอาชวีศกึษา 

โครงการสถานศึกษาพอเพยีง โครงการ อวท และโครงการเสรมิสรางอตัลักษณนกัเรียน ผลการ

ดำเนนิเนนิงาน  

     ผูเรียนสาขาวขิาการบัญชี มีความรับผิดชอบและมีจติอาสารอยละ 70.00 มวีนิยัในตนเอง 

ในการอดออม รอยละ 80.00 เฉลีย่ผูเรียนผานการประเมินอัตลกัษณของสาขาวชิารอยละ 

75.00 

     ผูเรียนสาขาวชิาการตลาด มคีวามซือ่สตัย เชื่อถือได รอยละ 80.00 มีความกระตอืรือรน

และรับผิดชอบงาน รอยละ 80.00 เฉลีย่ผูเรียนผานการประเมินอัตลกัษณของสาขาวชิารอยละ 

80.00 

     ผูเรียนสาขาวชิาคอมพวิเตอร ตรงตอเวลา รอยละ 80.00 มคีวามรับผิดชอบในการทำงาน 

รอยละ 70.00 เฉลี่ยผูเรียนผานการประเมินอัตลกัษณของสาขาวชิารอยละ 75.00 

     ผูเรียนสาขาวชิาการโรงแรม มีความรับผิดชอบ มีจติอาสา และมีทักษะที่ดใีนการแกปญหา

เฉพาะหนา รอยละ 77.00 มกีิรยิามารยาท การแตงกายที่เหมาะสมกบังานบริการ รอยละ 

80.00 เฉลี่ยผูเรียนผานการประเมินอัตลกัษณของสาขาวชิารอยละ 78.50 

     ผลการประเมนิอตัลักษณของโรงเรียน ผูเรียนรอยละ 77.12 ผานการประเมินอตัลักษณ

ของโรงเรียน 



     ผลสัมฤทธิ์การดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็

ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th 

     

3. การมงีานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศกึษา 

    ผูสำเร็จการศกึษา ปวช. ในปการศกึษาที่ผานมา จำนวน 110 คน มงีานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครฐัและเอกชน ประกอบอาชพีอสิระจำนวน 26 คน ศกึษาตอ 

จำนวน 78 คน  

    ผูสำเร็จการศกึษา ปวส. ในปการศกึษาที่ผานมา จำนวน 41 คน มงีานทำในสถานประกอบ

การ หนวยงานภาครฐัและเอกชน ประกอบอาชพีอสิระจำนวน 39 คน ศกึษาตอ จำนวน 2 คน 

     ผูสำเร็จการศกึษา ปวช. ในปการศกึษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชพีอิสระ หรอืศึกษาตอคิดเปนรอยละ 94.54 

     ผูสำเร็จการศกึษา ปวส. ในปการศกึษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชพีอิสระ หรอืศึกษาตอคิดเปนรอยละ 100.00 

      วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มแีผนพัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะและความรู เพือ่ให

สามารถทำงานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบอาชพีอิสระหรือศกึษาตอได 

กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 95 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพี โดยดำเนนิ

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน ผลการดำเนนิเนนิงาน จำนวนนักเรียน ปวข. เขาสอบ 123 

คน สอบผานรอบแรก 120 คน นกัศกึษา ปวส. 47 คน สอบผานรอบแรก 46 คน เฉลีย่คดิ

เปนรอยละ 97.64 ผานการประเมินมาตรฐานวชิาชพีในรอบแรก ผลสมัฤทธิก์ารดำเนนิงานได

เสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th 

และเพจ https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th

  2) จดุเดน

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎ ีและแนวปฏิบตัิ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวชิาที่เรียน หรอืทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม

มาตรฐานคณุวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศกึษา จากผลสัมฤทธิ์ 

 1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชพีรอบแรก ผูเรียนที่ผานรอยละ 97.65 

 2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา (V-NET) มีคะแนนสูงกวา หรอืเทากับคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ จำนวนรอยละ  70.9 

 3 ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินระดบัคุณธรรมจรยิธรรมของโคลเบริก มคีณุธรรมความ

ซื่อสัตย มคีวามรับผิดชอบ มีความพยายาม มคีวามเสยีสละ มีความเคราพในการเห็นตาง ตามระดบัคณุธรรม



จรยิธรรมของโคลเบริก รอยละ 77.57 

 4 การมงีานทำและศกึษาตอของผูสำเร็จการศกึษา ในปการศกึษาที่ผานมาผูสำเร็จการศกึษา ปวช. มงีานทำ

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครฐัและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาตอคิดเปนรอยละ 94.54ผูสำเร็จ

การศกึษา ปวส. ในปการศึกษาทีผ่านมามงีานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาตอคดิเปนรอยละ 100.00 

 ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดระดบัยอดเยี่ยม

  3) จดุทีค่วรพฒันา

  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอสิระจำนวนนอย จากจำนวนผู

เรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพฒันาเปนผูประกอบการ หรอืประกอบอาชีพอสิระ 10 คน จำนวนผูเรียนประสบ

ความสำเร็จเปนผูประกอบการ หรอืประกอบอาชพีอสิระ จำนวน 3 คน  

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศึกษา ไดระดับกำลังพฒันา

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  สงเสรมิใหผูเรียนสนใจเขารวมโครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา โดยใหแตละสาขา

ประชาสัมพนัธใหมีผูเรียนจากสาขาตางๆ เขาโครงการ เพื่อใหมผีูเรียนกระจายกันทุกสาขา

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาการจดัการ

อาชีวศกึษาดานหลักสูตรอาชวีศกึษา ตามรายการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ จดัการศึกษาใน 4 สาขาวชิา มีสาขาวชิาดำเนนิการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จำนวน 4 สาขาวิชา คดิเปนรอยละ 100 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลกัสูตรใหเปนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มกีารพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืกำหนดรายวิชาเพิม่เตมิใหทันตอการเปลีย่นแปลงและสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ ดงันี้ 

     1) มีการศกึษาความตองการของตลาดแรงงานเพือ่การพฒันาหรอืการปรับปรงุหลกัสูตร 

     2) ประสานงานกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาหรอืการปรบัปรงุหลกัสูตร 

     3) พัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะในสาขางานหรอืรายวชิาความตองการในปจจบุนั เพื่อให

ผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ



ตลาดแรงงาน 

     4) นำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพฒันาไปใชในการจดัการเรียนการสอนจริง 

แหลงขอมูล : งานพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน และงานฝกประสบการณ 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาออมสินอุปถมัภ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาปรบัปรุงหลกัสตูร ใหเปนหลกัสตูรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ เพื่อใหมกีารสงเสรมิใหสาขาวชิาหรือสาขางานไดรับการพัฒนา

หลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุงรายวชิา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวชิา

เพิ่มเติม กำหนดเปาหมายผูเรียนรอยละ 95 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพี ใน

รอบแรก และทกุหลักสูตรสนองความตองการของชมุชน โดยดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร 

ผลการดำเนนิเนนิงาน ผูเรียนรอยละ 97.64 ผานการประเมินมาตรฐานวชิาชพีในรอบแรก ผล

สัมฤทธิก์ารดำเนินงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด 

www.omsinchan.ac.th 

 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรอืปรบัปรงุรายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดมิ หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

     1) จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศกึษาจดัการเรียนการสอน 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภมีใบลอนญุาตเปดหลกัสตูร ระดบั ปวช. 4 สาขาวชิา 

ไดแก สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพวิเตอรธรุกิจ สาขาการโรงแรม 

และเปดการเรียนการสอนทั้ง 4 สาขาวชิา  ระดบั ปวส. มใีบลอนญุาตเปดหลกัสตูร 6 สาขา

วิชา ประกอบดวย สาขาวิชาการบญัช ีสาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาเทคโนโลยดีิจิทลั สาขา

วิชาการจดัการทรพัยากรมนษุย สาขาวิชาการจัดการ สาขาการโรงแรม โดยเปดการเรียนการ

สอน ทั้ง 5 สาขาวชิา ยกเวนสาขาการจดัการยังไมมีผูเรียน 

     2) จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุง

รายวชิา หรือปรบัปรุงรายวชิาเดมิ หรือกำหนดรายวชิาเพิม่เตมิ 

     สาขาวชิาการบัญชี มีการปรับปรงุเนื้อจำนวน 4 วชิา 

     สาขาวชิาการตลาด การปรับปรุงเนื้อจำนวน ...3 วชิา 

     สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ การปรับปรุงเนื้อจำนวน 4 วชิา 

     สาขาการโรงแรม การปรบัปรงุเนือ้จำนวน 2 วชิา 

     สาขาวชิาการจัดการทรพัยากรมนษุย ยังไมมีการปรบัปรุง 

     ภาพรวม สาขาวิชาทีเ่ปดสอน 5 สาขาวชิา มกีารปรับปรงุหลักสูตรจำนวน 4 วชิา คดิเปน



รอยละ 80.00 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหมีการ

ปรับปรุงรายวิชา หรอืปรบัปรุงรายวชิาเดมิ กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 95 ผานการ

ประเมินตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีในรอบแรกและรอยละ 80 ของรายวชิา มกีารปรับปรงุ

หลักสตูร โดยดำเนนิโครงการพฒันาการเรียนการสอน และโครงการพฒันาหลกัสตูร ผลการ

ดำเนนิเนนิงาน การประเมินมาตรฐานวชิาชพีรอบแรก นกัเรียนนกัศึกษาสอบผานคดิเปนรอย

ละ 97.65 และสาขาวชิาทีเ่ปดสอน มกีารปรับปรงุหลักสูตรคิดเปนรอยละ 80.00 ผลสมัฤทธิ์

การดำเนินงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเว็บไซด 

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

4.2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศกึษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา

อาชีวศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัติ 

    วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ กำหนดใหครูผูสอนทุกคนจดัทำแผนการจดัการ

เรียนรู สูการปฏบิัต ิที่เนนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลกัษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 จงึมีแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีม่คีุณภาพรอยละ 100 

     ๑) ครผููสอนมกีารวเิคราะหหลกัสูตรรายวชิา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน

สมรรถนะอาชพี 

     ๒) แผนการจดัการเรียนรูมีการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม คานยิม คณุลกัษณะที่พึง

ประสงค และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๓) แผนการจดัการเรียนรูมีการกำ หนดรปูแบบการเรียนรูสูการปฏบิัตแิละกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

     ๔) แผนการจดัการเรียนรูมีการกำหนดการใชสือ่ เครือ่งมือ อปุกรณ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจดัการเรียนการสอน 

     ๕) แผนการจดัการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ ดวย

รูปแบบวธิกีารที่หลากหลาย 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัติ ใหมี



การสงเสรมิ สนับสนนุใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปน

สำคัญ เพื่อใหมีการนำไปใชอยางมีคุณภาพ กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 95 ผานการ

ประเมินตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีในรอบแรก นกัศกึษารอยละ 80 มีสมรรถนะตาม

วัตถปุระสงครายวชิา. โดยดำเนนิโครงการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน และโครงการพฒันาการ

เรียนการสอน ผลการดำเนนิเนินงาน การประเมินมาตรฐานวชิาชพีรอบแรก นกัเรียนนกัศึกษา

สอบผานคิดเปนรอยละ 97.65 และนักศึกษารอยละ 85 มสีมรรถนะตามวัตถปุระสงครายวชิา 

ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด 

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

 

2. การจัดทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

     วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ กำหนดใหครูผูสอนทุกคนจดัทำแผนการจดัการ

เรียน รูสูการปฏิบตัทิี่เนนผูเรียนเปนสำคญั และนำไปใชในการจดัการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลกัษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 กำหนดใหครู

ทกุคน แผนกวิชาดำเนนิการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มคีรูผูสอนทั้งสิ้น จำนวน 27 คน มี

ครูที ่จดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการ

เรียนการสอน จำนวน 27 คน 

     วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ มคีรูผูสอนที่จดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการ

ปฏิบตัิทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียนการสอน คดิเปนรอยละ 100.00 

ของครทูัง้หมด 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาการจดัทำแผนการจดัการเรียนรูสูการ

ปฏิบตัิ ใหมกีารเนนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหครูผูสอนที่

จัดทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญัและนำไปใชในการจดัการเรียน

การสอน กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 95 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพีใน

รอบแรก ผูเรียนรอยละ 100 มคีวามรูจากการคนควาหาความรูเพิ่มเตมิ โดยดำเนนิโครงการสง

เสรมิการคนควาหาความรู และโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ผลการดำเนนิเนินงาน ผู

เรียนรอยละ 100 มีความรูจากการคนควาหาความรูเพิ่มเตมิ และการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

รอบแรก นกัเรียนนกัศึกษาสอบผานคดิเปนรอยละ 97.65 ผลสมัฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอ

รายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และ

เพจ https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th 



 

 

3. การจัดการเรียนการสอน 

     1. จำนวนครผููสอนทีม่ีคณุวฒุิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีส่อน 27 คน 

     2. จำนวนครทูี่มแีผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวชิาที่สอน 27 คน 

     3. จำนวนครทูี่จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู ดวยเทคนคิวิธกีารสอน

ทีห่ลากหลาย 25 คน  

     4. จำนวนครทูี่ใชสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน 25 คน  

     5. จำนวนครผููสอนทีท่ำวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู และแกปญหาการจดัการ

เรียนรู 27 คน  

     ครผููสอนที่มคีณุภาพในการจัดการเรียนการสอน 25 คน จาก 27 คน คดิเปนรอยละ 

92.59 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาการจดัการเรียนการสอน ใหครผููสอนมี

คุณวุฒกิารศกึษาตรงตามสาขาวชิาที่สอน เพื่อใหมกีารจดัทำแผนการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญทุกรายวิชาทีส่อน จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรูดวยเทคนคิวธิี

การสอนที่หลากหลาย มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 

95 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพีในรอบแรก ผูเรียนพงึพอใจตอสือ่การสอนเฉลีย่

รอยละ 80 ขึน้ไป และผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศการสอน โดยดำเนนิโครงการพัฒนาสื่อการ

สอน และโครงการนเิทศการสอนผลการดำเนนิเนินงาน การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก 

นกัเรียนนกัศึกษาสอบผานคดิเปนรอยละ 97.65 ผูเรียนพงึพอใจตอสือ่การสอนเฉลีย่รอยละ 

59.8 (ออนไลนในสถานการณโควดิ) และผูสอนทุกคนไดรบัการนิเทศการสอน ผลสัมฤทธิก์าร

ดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด 

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

 

4. การบริหารจดัการชั้นเรียน 

     1. จำนวนครผููสอนทัง้หมด 27 คน  

     2. จำนวนครผููสอนทีจ่ัดทำขอมลูผูเรียนเปนรายบุคคล  

     3. จำนวนครผููสอนทีม่ีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชัน้เรียน และรายวชิาเปน

ปจจบุนั 



     4. จำนวนครผููสอนทีใ่ชเทคนคิวธิกีารบริหารจดัการชัน้เรียนใหมี บรรยากาศที่เอือ้ตอการ

เรียนรู  

     5. จำนวนครผููสอนทีใ่ชวธิกีารเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมัน่ตัง้ใจ ในการเรียน  

     6. จำนวนครผููสอนทีดู่แลชวยเหลือผูเรียนรายบคุคลดานการเรียน และดานอืน่ ๆ  

     ครผููสอนที่มคีณุภาพในการบริหารจดัการชัน้เรียน โดยพจิารณาจากการจัดทำขอมูลผูเรียน

เปนรายบคุคล การจดัทำขอมลูสารสนเทศหรอืเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวชิาเปนปจจบุนั 

การใชเทคนคิวธิกีารบริหารจดัการชัน้เรียนใหมีบรรยากาศที่เอือ้ตอการเรียนรู การใชวธิกีาร

เสรมิแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตัง้ใจในการเรียน และการดแูลชวยเหลือ ผูเรียนรายบคุคลดาน

การเรียนและดานอืน่ ๆ คดิเปนรอยละ 100 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาการบรหิารจดัการชั้นเรียน ใหครผููสอนมี

การบรหิารจดัการชัน้เรียน เพื่อใหมขีอมูลสารสนเทศหรอืเอกสารประจำชัน้เรียนและรายวชิา 

ใชเทคนคิวธิกีารบริหารจดัการชัน้เรียนใหมบีรรยากาศที่เอือ้ตอการเรียนรู เปนผูเสรมิแรงใหผู

เรียนมคีวามมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดแูลชวยเหลอืผูเรียนรายบคุคลดานการเรียนและดานอืน่ๆ 

กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 100 ไดรบัการดแูละและชวยเหลอื  และปญหาของนกัเรียน

รอยละ 100 ไดรับการติดตามดแูล โดยดำเนนิโครงการติดตามดูแลผูเรียน ผลการดำเนนิเนนิ

งาน นกัเรียนในภาค 1-2563 มีจำนวน 566 นกัเรียนในภาค 2-2563 มจีำนวน 535 มนีกัเรียน

คงอยูคิดเปนรอยละ 94.52 ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหาร

และประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชพี 

     1. จำนวนครผููสอนทีจ่ัดทำแผนพฒันาตนเองและเขารวมการพฒันาวิชาชีพ  

     2. จำนวนครผููสอนทีไ่ดรบัการพฒันาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

     3. จำนวนครผููสอนทีน่ำผลจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวชิาชพีมาใชในการจดัการ

เรียนการสอน  

     4. จำนวนครผููสอนทีม่ีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ  

     5. จำนวนครผููสอนทีม่ีนวตักรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรอืเผยแพร  

     ครผููสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ โดยพิจารณาจากการจัดทำแผน

พัฒนาตนเองและเขารวมการพฒันาวิชาชีพ การพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 



การนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพมาใชในการจดัการเรียนการสอน ผลงาน

จากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชพี และนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวชิาชพีทีไ่ดรบัการยอมรับหรอืเผยแพร คดิเปนรอยละ 100 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาคร ูใหมีการพัฒนาตนเองและพฒันา

วิชาชพี เพือ่ใหครูผูสอนจัดทำแผนพฒันาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวชิาชพี ไดรับ

การพัฒนาตามแผนพฒันาตนเองและกระบวนการพฒันาวิชาชพี มกีารนำผลการพัฒนาตนเอง

มาใชในการจดัการเรียนการสอน มผีลงานจากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ ผลงาน 

หรือนวตักรรม ไดรบัการยอมรบั หรอืเผยแพร กำหนดเปาหมายบคุลากรรอยละ 90 มีคณุภาพ

ไมต่ำกวาระดับ 4 ตามกรอบคุณวฒุิวชิาชีพ และครูรอยละ 70 ไดรบัรางวัลจากการประกวด

วิจัย และบุคลากรรอยละ 100 มีชั่วโมงการอบรมไมตำ่กวา 40 ชั่วโมง โดยดำเนินโครงการสง

เสรมิครทูำวจิัยและสรางนวตักรรม และโครงการพัฒนาบุคลากร ผลการดำเนนิเนนิงาน 

บุคลากรรอยละ 90 มีคณุภาพไมตำ่กวาระดบั 4 ตามกรอบคุณวฒุวิิชาชีพ ครรูอยละ 77.78 

ไดรบัรางวัลจากการประกวดวิจยั และบุคลากรรอยละ 100 มีชั่วโมงการอบรมไมต่ำกวา 40 

ชัว่โมง ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทาง

เวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

6. การเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการสถานศกึษา โดยจัดใหมีระบบเครือขายอนิเทอรเนต็ความเร็วสงู TOT 500/300 

Mbps สองคูสาย กระจายสัญญาณ wifi ทุกหองเรียนจำนวน 34 หองเรียน และมีระบบ Lan 

เชื่อมตอใหมีหองปฏบิัตกิาร หองคอมพวิเตอรจำนวน 4 หอง  

     หองเรียน หองปฏบิัตกิารที่มีระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูในการจดัการเรียนการสอนใน

ชัน้เรียน คดิเปนรอยละ 100 ของหองเรียนทั้งหมด  

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาระบบICT ใหมรีะบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสงู เพือ่การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพือ่สงเสริมใหครูผูสอนใชในการจดัการ

เรียนการสอน การสบืคน และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเตม็

ศักยภาพ กำหนดเปาหมาย ระบบ ICT พรอมใหบริการทุกฝายทำงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มากกวารอยละ 95 และมีการปรับปรงุพัฒนาระบบ ICT อยางนอย 6 เรื่อง โดยดำเนนิ

โครงการพัฒนาระบบ ITC ผลการดำเนนิเนนิระบบ ICT พรอมใหบริการทุกฝายทำงานไดอยาง



มปีระสิทธภิาพ รอยละ 95 และมีการปรบัปรุงพฒันาระบบ ICT 8 เรื่อง ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิ

งานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบรหิารและประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด 

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

4.2.3 ดานการบรหิารจดัการ ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา

ดานการบรหิารจัดการ ตามรายการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การบริหารจดัการระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ ไดสงเสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การบรหิารจดัการสถานศึกษา โดยจดัใหมรีะบบเครือขายอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเชื่อมตอใหมี

การติดตอ สือ่สารผานระบบออนไลนไดทัง้ภายในแลละภายนอก ครบทุกฝาย ทุกงาน ตาม

โครงสราง การบรหิารสถานศึกษาอยางมีประสิทธภิาพ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีการบริหารจดัการระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อ

การบรหิารจดัการสถานศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้ 

1) มีขอมูลพืน้ฐานที่จำเปนในการบริหารจดัการศกึษาอยางเปนระบบตอเนื่องและเปนปจจบุัน 

2) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศสำหรบัการบริหารจดัการดานตาง ๆ (SISA) ครบถวนสมบูรณ 

3) มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ครบทุกฝายทุกงาน ตาม

ระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา วาดวยการบรหิารสถานศกึษาพ.ศ. 2552 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาการบรหิารจดัการระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา ใหผูบรหิารสถานศกึษาจดัใหมขีอมูลพื้นฐานที่

จำเปน เพือ่ใหการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ

สถานศึกษา มีการใชขอมลูสารสนเทศในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีประสิทธภิาพ กำหนดเปาหมายระบบ ICT พรอมใหบริการทุกฝายทำงานไดอยาง

มปีระสิทธภิาพ มากกวารอยละ 95 และมกีารปรบัปรงุพฒันาระบบ ICT อยางนอย 6 เรื่อง 

โดยดำเนนิโครงการพัฒนาระบบ ITC ผลการดำเนนิเนินงาน ระบบ ICT พรอมใหบริการทกุ

ฝายทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 95 และมีการปรบัปรุงพัฒนาระบบ ICT อยางนอย 

8 เรื่อง ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทาง

เวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 



2. อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร โรงฝกงานหรอืงานฟารม

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีหองเรียน 25 หอง หองปฏบิัตกิาร 9 หอง หรอืโรง

ฝกงาน 1 หลงัทั้งหมด จำนวน 34 หอง ทุกหองไดรบัการพฒันาใหเอือ้ตอการจดัการเรียนรู คดิ

เปน รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏบิัตกิาร หรือโรงฝกงาน ทั้งหมดของสถานศึกษา 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ พัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏบิัตกิาร  

โรงฝกงาน ใหเอือ้ตอการจดัการเรียนรู ปรากฏผลในเชิงประจักษจากการพฒันา ดงันี้ 

     1) อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมกีารพัฒนาดแูลสภาพ

แวดลอม ภูมิทศัน ของสถานศกึษาใหเอือ้ตอการจดัการเรียนรู สะอาดรมรืน่ และนาอยู 

     2) มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดแูลสภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานทีห่องเรียน 

หองปฏิบตัิการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรอืผูรบับริการโดยการมีสวนรวมของครู บคุลากรและผูเรียน 

     3) มีการพฒันาและดแูลสภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 

     4) จดัสภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัติการ แหลงการเรียนรู

โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอือ้ตอการจดัการเรียนรู 

     5) ปรบัปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบรบิทของสถานศึกษา 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาอาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร

โรงฝกงาน ใหมีการพัฒนาและดแูลสภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หอง

ปฏิบตัิการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และสิง่อำนวยความสะดวก เพื่อใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรอืผูรบับริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกบับริบท

ของสถานศกึษา กำหนดเปาหมายผูเรียนรอยละ 80 ไดศกึษาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมรอยละ 95 พรอมใชงานและเปนแหลงเรียนรู มีกิจกรรมอนรุักษพนัธกุรรมพืชอยาง

นอย 5 กิจกรรม โดยดำเนนิโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการอนรุักษพันธกุรรมพืชอัน

เนือ่งจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอาคารสถานที ่ผลการดำเนนิเนนิงาน ผูเรียนรอยละ 

90 ไดศกึษาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมรอยละ 90 พรอมใชงานและเปนแหลง

เรียนรู มกีิจกรรมอนรุักษพันธกุรรมพชือยางนอย 5 กิจกรรม ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอ

รายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และ

เพจ https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th 



 

3. ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ สถานที่ตัง้เลขที่ 199 หมู 3 ถนนทาแฉลบ-จนัทบุรี 

ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบุร ีรหสัไปรษณยี 22000 ที่ดินที่ใชในการ

กอสรางวทิยาลัยอาชวีศกึษาออมสินอปุถมัภ จำนวน 11 ไร 0 งาน 65 ตารางวา ไดมีความ

พรอมในระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานทุกดาน ไดแก ระบบไฟฟามีหมอแปลงไฟฟาขนาด 500 

KVA  ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศกึษา ระบบการสื่อสารภายใน เพยีงพอตอการ

ใชงารน และระบบรกัษาความปลอดภัย มี รปภ.ประจำกลางคืน 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีการการบริหารจดัการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับใหบริการทางการศกึษาแกบุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน หรอืผูใช

บริการในสถานศกึษา ปรากฏผลการประเมนิตามเกณฑการประเมนิ ดงันี้ 

1) สถานศกึษามรีะบบไฟฟาที่เพยีงพอตอการใชงานในสถานศึกษาไดแก

     1.1) ระบบปรบัอากาศ 

     1.2) ระบบควบคุม 

     1.3) ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏบิัตกิารโรงฝกงาน 

     1.4) สภาพวสัดุ อปุกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2) สถานศกึษามรีะบบประปา หรือน้ำดืม่ นำ้ใชเพยีงพอตอความตองการ 

3) สถานศกึษามถีนน ชองทางเดนิ หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภยั มี

ระบบระบายนำ้ ระบบกำจดัขยะภายในสถานศกึษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศกึษา 

4) สถานศกึษามรีะบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทนัสมัย สะดวก รวดเร็ว (กลุมไลน/

เฟสบุค ผานระบบ Wifi ของสถานศกึษา /วทิยุสื่อสาร/โทรศพัทภายใน) 

5) สถานศกึษามรีะบบรกัษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพือ่ดูแลทรพัยสินและการใช

ชวีิตประจำวันของครู บคุลากร ผูเรียน ยามรกัษาการณ ตลอดคนื  

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน ให.มีการ

บริหารจดัการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจดั

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมปีระสทิธภิาพ. เพื่ออำนวยประโยชน

สำหรบัใหบริการทางการศกึษาแกบุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน หรอืผูใชบริการในสถานศึกษา 

กำหนดเปาหมายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมรอยละ 95 พรอมใชงานและเปนแหลงเรียนรู 

และระบบ ICT พรอมใหบริการทุกฝายทำงานไดอยางมีประสิทธภิาพ มากกวารอยละ 95 โดย

ดำเนนิโครงการพฒันาอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาระบบ ITC ผลการดำเนนิเนนิงาน 



อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมรอยละ 90 พรอมใชงานและเปนแหลงเรียนรู ระบบ ICT พรอม

ใหบริการทุกฝายทำงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ รอยละ 95 และมีการปรบัปรุงพัฒนาระบบ 

ICT อยางนอย 8 เรื่อง ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและ

ประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

4. แหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีผูเรียนทั้งหมด 566 คน มีผูเรียนเขาใชบริการศนูย

วิทยบริการของสถานศกึษา จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา และผูเรียนเขา

คนควาดวยตนเอง คดิเปนรอยละ มากกวา 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศกึษา แตผูเรียนมี

การคนควาผานหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร และมือถอืรอยละ 100 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ พัฒนาแหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิารหรอืหองสมุด

ทีม่ีความพรอมและเพียงพอสำหรับใหครูบคุลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรอืผูสนใจ ใช

บริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู ปรากฏผลการดำเนินการตามเกณฑประเมิน

ดังนี้ 

     1) สถานศึกษามแีผนงาน โครงการพฒันาแหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิารหรอืหองสมุด

อยางตอเนือ่ง 

     2) สถานศึกษามศีูนยวทิยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอือ้ตอการศึกษาคนควา 

ของครบูุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรอืผูสนใจ 

     3) ศนูยวทิยบรกิารหรอืหองสมุดมจีำนวนหนงัสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานทีก่ำหนด และมรีะบบสบืคนดวยตนเองเพียงพอ (1 คน/8 เลม) 

     4) สถานศึกษามกีารสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศนูยวทิยบรกิารหรอืหองสมุดไม

นอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศกึษาโดยพจิารณาจากสถติิของผูใชบริการ 

     5) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อปุกรณ หองเรียนเฉพาะทาง ตามสาขาวชิาที่สถานศกึษา

จัดการเรียนการสอน 

      วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มแีผนพัฒนาแหลงเรียนรูและศนูยวทิยบรกิาร ใหมี

ความพรอมและเพยีงพอสำหรบัใหครู บคุลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรอืผูสนใจ เพือ่ให

บริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู กำหนดเปาหมาย.ผูเรียนรอยละ 80 ไดศกึษา

แหลงเรียนรู มกีิจกรรมอนรุักษพนัธกุรรมพืชอยางนอย 5 กิจกรรม และระบบ ICT พรอมให

บริการทกุฝายทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ มากกวารอยละ 95 โดยดำเนนิโครงการพฒันา



แหลงเรียนรู โครงการอนรุักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งจากพระราชดำร ิและโครงการพฒันาระบบ 

ITC  ผลการดำเนนิเนินงาน ผูเรียนรอยละ 80 ไดศกึษาแหลงเรียนรู  ระบบ ICT พรอมให

บริการทกุฝายทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ รอยละ 95 และมีการปรบัปรุงพัฒนาระบบ ICT 

อยางนอย 8 เรื่อง ผลสัมฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและ

ประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงูเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ ไดสงเสรมิและพัฒนาระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสงู 

เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา โดยจัดใหมีระบบเครือขายอนิเทอรเนต็

ความเร็วสงูเชื่อมตอใหมีการตดิตอ สือ่สารผานระบบออนไลนไดทัง้ภายในแลละภายนอก ครบ

ทกุฝายทกุงาน ตามโครงสรางการบรหิารสถานศึกษาอยางมปีระสิทธภิาพ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงู Package TOT 

500/300 Mbps 2 คูสาย เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา สำหรับบรหิาร

จัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธภิาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา ใหมีความสะดวก 

รวดเร็ว ถกูตอง ทันเหตุการณ ประหยดัเวลา บคุลากร และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลก

เปลี่ยนขอมลูสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาและ

หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ ปรากฏผลการประเมนิตามเกณฑการประเมนิ ดงันี้ 

     1) มีระบบเครือขายอนิเทอรเนต็ทัง้ระบบ WIFI และ Lan ที่มีประสิทธภิาพเหมาะสมกับ

การใชงาน 

     2) มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจดัการขอมลู การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภยัใน

การจัดเก็บและใชขอมูลบน Cloud และมีรหสัผาน โดยระบบฐานขอมูลของวทิยาลยัออมสนิ

อุปถมัภ ที่เก็บบนระบบ cloud ครแูละบคุคลากรทุกทานทีเ่ขาใชตองลงทะเบียนเขาระบบเปน

สมาชิก โดยทาง Admin วทิยาลยัไดกำหนดสิทธิใ์นการเขาใชงานตามโครงสรางของสถาน

ศึกษาเพื่อไมใหเกิดความซำ้ชอนและเพือ่ปองกนัขอมูลที่ไมอนญุาตใหเขาใชเพื่อความปลอดภยั 

     3) มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงู WIFI ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศกึษา 

     4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบรหิารจดัการภายในสถานศึกษา 

     5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบรหิารจดัการภายนอกสถานศกึษา 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาระบบอินเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการใช

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพือ่ใหสถานศกึษามีระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงู 



สำหรบับรหิารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธภิาพ ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอง ทันเหตกุารณ ประหยดัเวลา บคุลากรและงบประมาณ 

เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศกึษากับสำนกังานคณะกรรมการ 

การอาชวีศึกษาและหนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ กำหนดเปาหมายระบบ ICT พรอมใหบริการทุก

ฝายทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มากกวารอยละ 95  ความพึงพอใจในการใหบรกิารรอยละ 

95 โดยดำเนนิโครงการพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ (ITC) ผลการดำเนินเนนิงาน ระบบ ICT 

พรอมใหบริการทุกฝายทำงานไดอยางมีประสิทธภิาพ รอยละ 95  ผลประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการคดิเปนรอยละ 95  ผลสมัฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการ

บริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการจดัการ

อาชีวศกึษาดานการนำนโยบายสูการปฏบิตัิ ตามรายการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวภิาคี 

     1. สาขาวชิาที่จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ประจำปการศกึษา 2563 

-ประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) ไมมผีูเรียนในระบบทวภิาคี 

-ประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขา จาก 5 สาขา คดิเปนรอย ละ 20.0 

     2. ผูเรียนที่ศกึษาในระบบทวภิาคมีีจำนวน 7 คน จากผูเรียนทั้งหมด 573 คน คดิเปนรอย

ละ 1.22 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ีสำนักงานคณะ

กรรมการการใน 5 ขัน้ตอน ปรากฏผลการดำเนนิการ ดงันี้ 

ขั้นที ่1 ขัน้เตรยีมความพรอมในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี 

     1.1 การสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ

อาชวีศกึษาระบบทวภิาคีรวมกับสถานศึกษา 

     1.2 การบันทกึขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจดัการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

ขั้นที ่2 ขัน้วางแผนในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

     2.1 จดัทำแผนงานและจดัทำแผนการเรียนในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาครีวมกับ

สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 



     2.2 ประชาสัมพนัธ แนะแนวผูเรียน 

ขั้นที ่3 ขัน้จดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

     3.1 คดัเลือกผูเขาเรียน 

     3.2 ทำสัญญาการฝกอาชพี ปฐมนเิทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 

     3.3 จดัทำแผนการจดัการเรียนรูหรอืแผนการฝกอาชีพ 

     3.4 จดัการเรียนการสอนหรอืการฝกอาชีพ 

ขั้นที ่4 ขัน้ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

     4.1 การนเิทศการจดัการเรียนการสอนหรอืการฝกอาชีพ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี เพื่อใหมี

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกีย่วของมีสวนรวมในการจดัการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคี กำหนดเปาหมายวทิยาลัยมนีักศึกษาระบบทวิภาครีอยละ 20 ทุกสาขาวชิามี MOU 

กับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และมนีกัเรียนไมนอยกวา 9 คนสมัครเรียนสาขาการโรงแรมระบบ

ทวิภาคี โดยดำเนินโครงการสงเสรมิระบบทวภิาค ีและโครงการขยายหลักสตูรการโรงแรม

ระบบทวภิาค ีผลการดำเนินเนนิงาน วทิยาลยัมีนกัศกึษาระบบทวภิาครีอยละ 1.22 ทุกสาขา

วิชาม ีMOU กับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และมีนกัเรียน 9 คนสมัครเรียนสาขาการโรงแรมระบบ

ทวิภาคี (เตรยีมการป 2562 เริ่มดำเนนิการในป 2564)ฉ ผลสมัฤทธิ์การดำเนนิงานไดเสนอ

รายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และ

เพจ https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th

  2) จดุเดน

  มกีารพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มแีผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบิัต ิมี

คณุภาพมีการวเิคราะหหลกัสูตรรายวชิา เพือ่กำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการบรูณาการ

คณุธรรม จริยธรรม คานยิม คณุลกัษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง แผนการจดัการเรียนรูมี

การกำ หนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏบิัตแิละกิจกรรมการจดัการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning 

STEM Education เปนตน และแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏบิัตทิีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั นำไปใชในการจดัการ

เรียนการสอน ผลการดำเนนิงานสามารถรายงานเปนวจิยัพัฒนาการเรียนสอนสงเขาประกวด  

      การบรหิารสถานศกึษาแบบมสีวนรวม ครแูละบุคลากรทางการศึกษามสีวนรวมในการจัดทำแผนพฒันาสถาน

ศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาหรอืคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษามีสวนรวมในการบริหารจดัการ 

      สถานศกึษา ผูบรหิารสถานศกึษามนีวตักรรมการมีสวนรวมในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ไดรับรางวลัวจิยั

พัฒนาสถานศึกษา มีการบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศกึษามีการเตรียมความ

พรอมในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ีมีการระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการเรียนการสอน มีการบริการชมุชน



และจิตอาสา สถานศกึษามกีารบรหิารจัดการ การบริการชมุชน การบริการวชิาการ การบริการวชิาชีพ และจิตอาสา

โดยการมสีวนรวมของผูบริหาร คร ูบคุลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสรมิใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช

วชิาชพีสรางประโยชนใหกับชุมชนและสงัคม 

สถานศกึษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงูเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา สถานศกึษามีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู สำหรับบรหิารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธภิาพ ในการบรหิารจดัการสถาน

ศกึษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอง ทันเหตกุารณ ประหยดัเวลา บคุลากรและงบประมาณ เกดิการเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอมลูสารสนเทศระหวางสถานศกึษากับสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของ สามารถเขาถึงระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      สถานศกึษาพัฒนาระบบอนิเทอรเนต็ความเร็วสงู เพือ่สงเสริมใหครูผูสอนใชในการจดัการเรียนการสอนการ

สืบคน และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเตม็ศักยภาพ 

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศึกษา ไดระดับยอดเยีย่ม

  3) จดุทีค่วรพฒันา

  การพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรอืปรับปรงุรายวชิา หรือปรบัปรุงรายวชิาเดมิ หรือ

กำหนดรายวิชาเพิม่เติม มกีารดำเนินงานทกุสาขาวชิา แตยังไมครอบคลมุทุกรายวชิา  

 ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดระดบักำลงัพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  จัดการอบรมครผููสอน ใหมคีวามรูในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรอืปรับปรงุรายวชิา 

เนือ่งจากผูสอนจำนวนมากเปนผูจบใหม จำตองเพิ่มพนูทกัษะความรู

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาอาชวีศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การบริหารสถานศกึษาแบบมสีวนรวม 

     วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ มคีรูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งหมด จำนวน 

29 คน ทุกคนมีสวนรวมในการบรหิารสถานศกึษา คดิเปนรอยละ 100 ของครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาทั้งหมด 

     วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ บรหิารจัดการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการมีสวน

ของครแูละบุคลากรทางการศกึษาทกุฝาย ในการพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาใหเปนไปตาม



มาตรฐานการอาชวีศึกษาทีก่ำหนด ปรากฏผลการดำเนนิการ ดงันี้ 

     1) การมสีวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

     2) การมสีวนรวมในการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

     3) การมสีวนรวมในการจดัทำแผนปฏิบตัิการประจำปครูและบคุลากรทางการศึกษา 

     4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษามีสวนรวมในการ

บริหารจดัการสถานศกึษา 

     5) ผูบรหิารสถานศกึษาใชนวตักรรมการมีสวนรวมในการบริหารจดัการ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาการบรหิารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม 

ใหครูและบคุลากรทางการศึกษามีสวนรวม เพือ่ใหมกีารกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา จดัทำแผนพัฒนาสถานศกึษาและแผนปฏิบตัริาชการประจำป หรือแผนปฏิบตังิาน

ประจำป และไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร

จัดการสถานศกึษา และใชนวตักรรมในการบริหารจดัการสถานศึกษา กำหนดเปาหมายสถาน

ศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ สำนกังานการอาชวีศกึษาไดระดับรอยละ 80 ขึน้ไป และมีการ

ปฏิบตัิตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตมิากกวารอยละ 60 โดยดำเนนิโครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา และ 

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ ผลการดำเนนิเนนิงาน สถานศกึษามีคณุภาพตามเกณฑ 

สำนกังานการอาชวีศึกษาไดระดับรอยละ 80 ขึน้ไป และมีการปฏบิัติตามเกณฑรางวลัคณุภาพ

แหงชาตริอยละ 50 ผลสมัฤทธิก์ารดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและ

ประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

2. การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

     สาขาวชิาจำนวน 5 สาขาวชิาที่มนีกัศึกษา มีระบบทวภิาค ี1 สาขาวิชา คดิเปนรอยละ 

20.0 ของสาขาวชิาหรือสาขางานที่มกีารระดมทรพัยากร เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีการสรางเครอืขายความรวมมือในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจดัการอาชวีศกึษา ในดานครูพเิศษ ภูมปิญญาทองถิน่ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรง

คุณวุฒ ิสถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศกึษา วสัด ุอปุกรณ ครภุัณฑ ฯลฯ และมี

การประเมนิผลการดำเนินงานเพือ่การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดงันี้ 

     1. การระดมทรัพยากรทีห่ลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ความรวมมือ



และทนุการศกึษา 

     2. เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อพฒันาศักยภาพ

ครูและครฝูกในสถานประกอบการ การสรางความรูความเขาใจในการจดัการเรียนการสอน วดั

และประเมินผลกับสถานประกอบการในการจัดการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

ใหมกีารสรางเครอืขายความรวมมือ เพื่อใหมีการการระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการอาชีวศกึษา 

ทัง้ในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครพูเิศษ ครูภมูิปญญาทองถิน่ ครผููเชี่ยวชาญ ผูทรง

คุณวุฒ ิสถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศกึษา วสัด ุอปุกรณ ครภุัณฑ ฯลฯ และมี

การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่การปรับปรงุอยางตอเนือ่ง กำหนดเปาหมาย วทิยาลยัมี

นกัศึกษาระบบทวิภาครีอยละ 20 ทุกสาขาวชิามี MOU กับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ มีนกัเรียนไม

นอยกวา 9 คนสมคัรเรียนสาขาการโรงแรม c]t มีความรวมมือกับสถาบนัภาษาอยางนอย 1 

แหง โดยดำเนนิโครงการขยายระบบทวภิาค ีโครงการขยายหลกัสูตรระบบทวภิาคี และ

โครงการรวมมือกับสถาบนัภาษา ผลการดำเนนิเนินงาน วทิยาลยัมีนกัศกึษาระบบทวภิาครีอย

ละ 20 ทุกสาขาวชิามี MOU กับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ มีนกัเรียน 7 คนสมัครเรียนสาขาการ

โรงแรม c]t มีความรวมมือกับสถาบนัภาษาอยางนอย 1 แหง ผลสมัฤทธิก์ารดำเนนิงานได

เสนอรายงานคณะกรรมการบริหารและประชาสัมพันธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th 

และเพจ https://web.facebook.com/omsinchan.ac.th 

 

3. การบริการชมุชนและจิตอาสา 

 ในปการศกึษา 2563 วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ งดจดักิจกรรมในการบรกิาร

ชมุชนและจิตอาสาเนือ่งจากสถานการณโควดิ 

     - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาการบัญชีงดเนือ่งจาก

สถานการณโควดิ 

 - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาการตลาดงดเนื่องจาก

สถานการณโควดิ 

 - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาคอมพิวเตอรงดเนื่องจาก

สถานการณโควดิ 

 - กิจกรรมบริการวชิาการวชิาชีพและจติอาสา ของสาขาวชิาการโรงแรมงดเนือ่งจาก

สถานการณโควดิ 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาการบรกิารชุมชนและจติอาสา ใหมีการ



บริหารจดัการ การบรกิารชุมชน การบรกิารวชิาการ การบรกิารวิชาชพี และจติอาสา เพื่อใหมี

สวนรวมของผูบริหาร คร ูบคุลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสรมิใหผูเรียนเปนผูมีจิต

อาสาโดยใชวชิาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสงัคม กำหนดเปาหมายผูปกครองเขารวม

เครือขายอยางนอยรอยละ 70 มกีารรวมกิจกรรมชุมชนอยางนอย 4 กิจกรรม และแตละสาขา

มกีารบรกิารวชิาชีพตามเกณฑมาตรฐานอาชวีศึกษา โดยดำเนนิโครงการเครอืขายผูปกครอง 

โครงการรวมกิจกรรมกับชมุชน และโครงการบริการวชิาชีพแกชมุชนผลการดำเนินเนนิงาน ผู

ปกครองเขารวมเครือขายรอยละ 41.45 มกีารรวมกิจกรรมชุมชน 4 กิจกรรม และแตละสาขา

มกีารบรกิารวชิาชีพตามเกณฑมาตรฐานอาชวีศึกษา ผลสัมฤทธิก์ารดำเนินงานไดเสนอรายงาน

คณะกรรมการบรหิารและประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

4.3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจยั ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั ตามรายการประเมิน

คณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั 

     ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยัในปการศกึษา 

2563 จำนวน 11 ผลงาน   

          สาขาวิชาการบญัช ีจำนวน 2 ผลงาน 

          สาขาการตลาด จำนวน 4 ผลงาน 

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร จำนวน 4 ผลงาน 

          สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 ผลงาน 

ผลงานนกัเรียน 4 สาขาวชิา มีนวตักรรมทั้ง 4 สาขาวชิา คดิเปนรอยละ 100.0 

      วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มแีผนพัฒนาผลงานดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวจิัย ใหมีมีการสงเสรมิ สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวตักรรม สิง่ประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรอืงานวจิัย เพือ่ใหผลงานไดรบัรางวลัจากการประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ 

หรือมกีารนำมาใชประโยชนไดจรงิในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดับชาต ิและระดบันานาชาติ 

กำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 100 ไดรบัการพฒันาทกัษะตามเกณฑ มาตรฐานวชิาชีพ และ

ทกุสาขาวิชามกีารสงเสรมิการสรางนวัตกรรมอยางนอยสาขาละ 2 ผลงาน โดยดำเนนิ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการสงเสรมิการพฒันานวตักรรม ผลการดำเนนิเนนิ



งาน ผูเรียนรอยละ 100 ไดรบัการพฒันาทักษะตามเกณฑ มาตรฐานวชิาชีพ สาขาวิชามีการสง

เสรมิการสรางนวัตกรรมจำนวน 11 ผลงาน ผลสัมฤทธิ์การดำเนนิงานไดเสนอรายงานคณะ

กรรมการบรหิารและประชาสมัพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

 

2. อืน่ ๆ ผลงานของครู ผูบรหิาร ดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั 

     ผูสอนมีการทำวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอนจากครูจำนวน 27 คน ไดรับรางวลังาน

วิจัย 21 คน 

     วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีแผนพัฒนาผลงานดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวจิัย ใหมีมีการสงเสรมิ สนับสนุนใหผูสอนพฒันานวตักรรม สิง่ประดษิฐ 

งานสรางสรรค หรอืงานวจิัย เพือ่ใหผลงานไดรบัรางวลัจากการประกวดนวตักรรม สิง่ประดษิฐ 

หรือมกีารนำมาใชประโยชนไดจรงิในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดับชาต ิและระดบันานาชาติ 

กำหนดเปาหมาย ครรูอยละ 70 ไดรับรางวลัจากการประกวดวิจยั โดยดำเนนิ โครงการสงเสรมิ

ครูทำวจิัยและสรางนวัตกรรม ผลการดำเนนิเนินงาน ครรูอยละ 77.77 ไดรบัรางวลัจากการ

ประกวดวิจยั ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานไดเสนอรายงานคณะกรรมการบรหิารและ

ประชาสัมพนัธทางเวบ็ไซด www.omsinchan.ac.th และเพจ 

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

  2) จดุเดน

  การบรหิารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม วทิยาลยัการอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ ครแูละ

บคุลากร ทุกคนมีสวนรวมในการบรหิารสถานศกึษา มีการจดัทำแผนพฒันาสถานศกึษาและแผนปฏิบตังิานประจำป 

และไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการดำเนนิงาน

โครงการของสถานศึกษา ใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการสถานศกึษา และใชนวตักรรมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา และไดรับรางวลัจากการประกวดนวตักรรมการบรหิาร วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มี

การสรางเครือขายความรวมมอืในการระดมทรัพยากรเพือ่การจัดการอาชีวศึกษา ในปการศกึษา 2563 วทิยาลยั

อาชีวศกึษาออมสินอปุถัมภ งดจดักิจกรรมในการบริการชมุชนและจิตอาสาเนือ่งจากสถานการณโควดิ ซึง่เปน

กิจกรรมทีม่กีารดำเนนิการอยางตอเนื่องทกุป  

      ผูสอนยงัมีการทำวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนจากครูจำนวน 27 คน ไดรับรางวลัจากการประกวดระดบั

ประเทศจากสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย จำนวน  21 คน คดิเปนรอยละ 

77.78 

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศึกษา ไดระดับยอดเยีย่ม



  3) จดุทีค่วรพฒันา

  ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรืองานวจิยั ผลงานของผูเรียน

ดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยัในปการศกึษา 2563 จำนวน 11 ผลงาน เปนผลงานที่ได

จากวิชาโครงการ สาขาวิชาการบญัชี จำนวน 2 ผลงาน สาขาการตลาด จำนวน 4 ผลงาน สาขาวชิาคอมพวิเตอร 

จำนวน 4 ผลงาน สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 ผลงาน ยังไมมีผลงานประกวดในระดบัตางๆ ไมวาจะเปนจงัหวดั 

ภาค หรอืระดบัประเทศ 

      ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานการอาชวีศึกษา ไดระดับกำลังพฒันา

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากประเภทวชิาบรหิารธรุกิจขับเคลื่อนไดยาก เนือ่งไมเกี่ยวของกับชิ้น

งานจากการเรียนเหมือนประเภทชางอตุสาหกรรม แตเพื่อใหมกีารขบัเคลื่อนสงเสริมการสรางนวตักรรม ควรเนนใน

วชิาโครงการ และจัดประกวดนวัตกรรมจากรายวชิาตางๆ ทุกป จะชวยการขบัเคลือ่นใหเกดินวตักรรมสิง่ประดษิฐ

มากขึน้



สวนที ่5 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศกึษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงันี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผูสำเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค

ตารางที ่1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนที่ได 100

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.1 ผูเรยีนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชพีอิสระ
3 1 3

2.2 ผลการแขงขันทักษะวชิาชพี 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 11

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 44.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรยีน 2 4 8

3.2 ผูเรยีนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศกึษาตอของผูสำเรจ็การศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 93

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 97.89

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศกึษา

ตารางที ่2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานหลักสตูรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ หรอืปรับปรุงรายวิชา หรอื

ปรบัปรงุรายวิชาเดมิ   หรอืกำหนดรายวิชาเพิม่เตมิ
3 1 3

ผลรวมคะแนนที่ได 13

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 52.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชวีศกึษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.1 คณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรูสูการปฏบิตัิ 2 5 10



ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.2 การจัดทำแผนการจดัการเรยีนรูสูการปฏบิตัทิี่เนนผูเรยีนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจดัการเรยีนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรยีนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจดัการชั้นเรยีน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การจดัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 85

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 100.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที ่3 ดานการบรหิารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ

สถานศกึษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรยีน หองปฏบิตักิาร โรงฝกงาน หรอืงาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรยีนรูและศนูยวิทยบรกิาร 2 5 10

3.5 ระบบอนิเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศกึษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

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

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบรหิารจดัการ 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



ประเดน็การประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

ประเดน็การประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

ตารางที ่3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมินที ่1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจติอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

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

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค

หรอืงานวิจัย
3 1 3



ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ได 3

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

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 

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

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรปุผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที ่4 สรปุผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค 92.73

ประเดน็ที่ 1.1 ดานความรู 100

ประเดน็ที่ 1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 44

ประเดน็ที่ 1.3 ดานคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค 97.89

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชวีศึกษา 94.15

ประเดน็ที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชวีศกึษา 52

ประเดน็ที่ 2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 100

ประเดน็ที่ 2.3 ดานการบรหิารจดัการ 100

ประเดน็ที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 100

มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80

ประเดน็ที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู 100

ประเดน็ที่ 3.2 ดานนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.75

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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



สวนที ่6 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามบริบทของสถานศึกษาทีก่ำหนดเพิม่เตมิ

  สถานศึกษารายงานการประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงันี้



สวนที ่7 

แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศกึษานำผลการประเมินและการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา มาศกึษา

วเิคราะหเพือ่กำหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษาใหเพิม่ขึน้ โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคณุภาพสถานศึกษาใหอยูในระดบัคณุภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเดน็การประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)



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.) 

5 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

409 (ปวช.) 

157 (ปวส.)

จำนวนครู

27 ผูอำนวยการ นายวิศษิฎ สาย

พรหม

โทร 0895053033

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

91.75
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2562 2563

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเรจ็การศึกษาที่พึงประสงค 94.89 92.73

2. การจดัการอาชวีศกึษา 82.93 94.15

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80.00 80.00

รวม 88.20 91.75



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.) 

5 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

409 (ปวช.) 

157 (ปวส.)

จำนวนครู

27 ผูอำนวยการ นายวิศษิฎ สาย

พรหม

โทร 0895053033

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

91.75
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2562 2563

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเรจ็การศึกษาที่พึงประสงค 94.89 92.73

2. การจดัการอาชวีศกึษา 82.93 94.15

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80.00 80.00

รวม 88.20 91.75

ประเดน็ที่
2562 2563

Score Score

1.1 ดานความรู 94.78 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 92.00 44.00

1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค 95.79 97.89

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 64.00 52.00

2.2 ดานการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ 40.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20.00 20.00
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