
 

รายงานผลการประเมนิตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ป�การศกึษา 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกอดุรธาน ี

อาชวีศกึษาจงัหวัดอดุรธาน ี

สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ขอ้มูลแกไ้ขเมือ่ 2021-09-30 เวลา 15:41:06 



ส่วนที ่1 

บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร  

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบป�การศึกษาทีจ่ัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุปสาระสำคัญ ดงัน้ี  

1. การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

    1.1.1 ผลผลิต (Output)   

         ผู้เรียนมีผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

    1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   

         ผู้สำเร็จการศึกษามีการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน มีงานทำในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ 

    1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)   

         สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป�นที่ยอมรับของชุมชน สังคม 

1.2 จดุเดน่   

    สถานศึกษาเป�นสถานศึกษานามพระราชทาน มีจำนวนผู้เรียนมากขึ้น มีการขับเคลื่อน พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ของผู ้เรียน โดยใช้โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

1.3 จุดที่ควรพัฒนา  

    ลดป�ญหาการออกกลางคัน พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

    พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  มาตรฐาน

ฝ�มือแรงงาน 

 

2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ

อย่างมาก จะเห็นได้จาก จำนวนผู้สมัครเข้าเรียน แรกเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป� ประกอบกับจำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือของสถานศึกษาก็เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป�นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความเชื่อมโยงกับชุมชน 

องค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการศึกษามากข้ึน 

- วิทยาลัยฯ จึงขยาย ความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริมการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้บริการวิชาชีพกับชุมชน สังคม ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น Fix it center 

อาชีวะอาสาพัฒนา ค่ายอาสาพัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการพัฒนา

การศึกษา เช่นเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เป�นต้น  



3. การจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีบ่รรลเุปา้ประสงคข์องหนว่ยงานตน้สงักดั 

วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาดงาน  จึงขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาคี ให้ครอบคลุมทุกสาขา นอกจากน้ียังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน โดยยกระดับการจัดการเรียน

การสอน ผ่านโครงการ จัดการศึกษาโดยใช้โครงการเป�นฐาน (Project base Learning) และส่งเสริมการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเน่ือง  

4. การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทีเ่ป�นแบบอยา่งทีด่ ี(Best Practice) 

โครงการสถานศึกษาคณุธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  

 

4.1 ความเป�นมาและความสำคญั 

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งเป�นแผนแม่บทของการพัฒนาการศึกษาของชาติได้

กำหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

(Compassion) กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง

ดังกล่าว จึงได้นำนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม สู่การปฏิบัติด้วยการนำแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาบูรณาการ

แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดการศกึษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เห็นถึงความสำคัญ

ของโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป�นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน

เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และทำงานอย่างมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ซึ ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียน และทักษะชีวิตดีขึ ้น อันส่งผลให้การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษามีคุณภาพเป�นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต่อไป    

 

4.2 วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่พัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติตามคุณธรรมอตัลักษณ์ในโครงการสถานศึกษาคุณธรรมของผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2. เพือ่พัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติตามคุณธรรมอตัลักษณ์ในโครงการสถานศึกษาคุณธรรมของผู้เรียน 

  3. เพือ่ประเมินความพงึพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโครงการสถานศกึษา

คุณธรรม วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

 

4.3 กรอบแนวคดิ (ถา้ม)ี 

  โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “โรงเรียนคุณธรรม” หมายถึง สถานศึกษาที่ผู้บริหาร 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความ



ดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป�นพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายเครือข่ายได้ (ปภัสวดี วีรกิตติ และคณะ, 2560ก: 23) เพื่อให้สถานศึกษา

ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุก

ระดับ เป�นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พร้อมจะเป�นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม สู่การปฏิบัติด้วยการนำแนวทาง

ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา และส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษาบูรณาการแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

สืบไป และมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง เป�นสถานศึกษาคุณธรรม ภายในป�การศึกษา 2561 (สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560ข: 8) 

 

 

4.4 วิธกีารดำเนินงาน 

   1. ขออนุมัติโครงการ 

   2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

   3. ดำเนินกิจกรรม 

   4. ตดิตามประเมินผล 

   5. สรุปและรายงงานผล  

4.5 ผลการดำเนินงาน 

    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด  

4.6 ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

   วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ทำให้เป�นที่ยอมรับ และเป�นแบบอย่างที่ดี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่2 

ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระที่สำคัญ ดังน้ี  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ทีอ่ยู ่

  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เลขที่ 7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 

โทร.042-295547 , 042-207679 

  โทรศัพท์ โทร.042-295547 , 042-207679  โทรสาร โทร.042-295547 , 042-207679 

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

   

ประวตัสิถานศกึษา 

ป� พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษา มีโครงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานศึกษาขึ้น ในอนาคต 

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0905/3921 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2527 เรื่อง โครงการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานหรือ

สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

        วันที่ 13 กรกฎาคม 2530 แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือคืนการใช้ที่ดิน เลขที่ อด 1827 

เพื่อมอบให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 ราชพัสดุ จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทราบ เพื่อให้

เป�นไปตามระเบียบโดยให้กรมอาชีวศึกษาเป�นผู้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินแทนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

      วันที่ 22 สิงหาคม 2530 จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจรายการที่ดินเพื่อส่งขึ ้นทะเบียนราชพัสดุ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เห็นสมควรให้ใช้ที่ดินเลขที่ อด 1827 จำนวน 150 ไร่ ส่วน 112 ไร่ 2 งาน 48 

ตารางวา ให้สงวนไว้และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  ได้ยืนยันการขอใช้ที่ดินดังกล่าว เพื่อใช้ใน

การจัดตั้งศูนย์บริการเครื่องกลการเกษตร 

      วันที่ 3 กันยายน 2534 ได้มีการประชุม ณ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดอุดรธานี ได้มีการขอเปลี่ยนการ

ใช้ที่ดินเลขที่ อด 1872 จากส่วน 150 ไร่ เป�นส่วน 112 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยแจ้งให้วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี รายงานให้กรมอาชีวศึกษาทราบและได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินจำนวนดังกล่าว ต่อกรมธนารกัษ์ 

      พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ปรับแผนการจัดตั้งศูนย์บริการเครื่องกลการเกษตร เพื่อสนอง

การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคชานเมืองของกรมอาชีวศึกษา และเพื่อเป�นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวที่สิริราช

สมบัติ ครบ 50 ป� ในป� 2539 กรมอาชีวศึกษา จึงได้ปรับโครงการเป�นการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

อุดรธานี ในป�การศึกษา 2537 



      วันที่ 27 มิถุนายน 2537 กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุได้ตามหนังสือ ที่ 

กค 0407/4554 ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ 044-003-37 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน  

เน้ือที่ 65 ไร่ 

      วันที่ 29 กรกฎาคม 2537 กรมอาชีวศึกษาได้มอบอำนาจให้ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป�นผู้แทนกรมอาชีวศึกษาไปรับเอกสารอนุญาตให้ใช้ที่ดินและบันทึก

ทราบแนวเขตทีดินราชพัสดุและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ดินราชพัสดุ                   

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือแจ้งกระทรวงศึกษาธิการ         เรื ่อง

พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพธิีกาญจนาภิเษก เป�นนามสถานศึกษาได ้

      วันที่ 2  พฤษภาคม  2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

อุดรธานี  เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ป� พ.ศ.2538 

 

  การจดัการศกึษา 

  1. ระดับ ปวช.  

        1.1 ปกต ิ

        1.2 ทวิศกึษา 

     2. ระดับ ปวส. 

      2.1 ปกต ิ

      2.2 ทิวภาค ี

3. ระดับ ป.ตร ี

 

  สภาพชมุชน 

  สภาพชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี บริเวณ

กิโลเมตรที่ 18 ริมถนนอุดรธานี – ขอนแก่น มีพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อกับเทศบาลตำบลโนนสูง – น้ำคำ และ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงชุมชนทั้งสองแห่ง มีพื้นที่ รวมประมาณ 45 

ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป�นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่าน มีแอ่งน้ำขนาดเล็กกระจัด

กระจายและมีป่าละเมาะ เป�นหย่อม ๆ สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ประชากร ในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง – 

น้ำคำ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร ประมาณ 10,584 คน และองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองไผ่ ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร จำนวน 8,354 รวมประชากรทั้งสิ้น 18,938 คน  

  สภาพเศรษฐกจิ 

  สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช

สวน และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้น ยังมีบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างและบริการอื่นๆ ในชุมชนเทศบาลตำบล

โนนสูง – น้ำคำและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีร้านค้าและสถานบริการ และมีการดำเนินการจัดทำ

เหมืองแร่โปแตช บริเวณบ้านหนองตะไก้ โดยบริษัทเอเชีย แปซิฟ�ก โปแตช คอปอเรชัน จำกัด  



  สภาพสงัคม 

  สภาพทางสังคม มีสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 2 แห่ง สังกัดประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง มี

โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง สถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง หน่วยงานราชการในเขตชุมชน ดังน้ี         1. 

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี  3. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  4. 

สานักงานทหารพัฒนาภาค 2   5. ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา     6. กองพันทหารป�นใหญ่ 7. สถานีตำรวจ

เทศบาลตำบลโนนสูง – น้ำคำ 8. สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ  9. สถานีอนามัยโนนสูง – แม่นนท์ 

– หนองตะไก้ 10. ไปรษณีย์ค่ายรามสูร 11. ศูนย์วัสดุโยธาธิการ จังหวัดอุดรธานี 12. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาค 4    13. ศูนย์บำบัดและฟ��นฟูผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี 14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชินี จังหวัด

อุดรธานี   15.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่  มีสภาพสังคมแบบมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ทั้งน้ีชุมชน

มีความผูกพันและมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เป�นประจำ ได้แก่  ในพื้นที่ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่  ตำบลห้วยสาม

พาด  รวมถึงชุมชนในเขตพื ้นที ่อำเภอกุมภวาป�  อำเภอประจักษ์ศ ิลปาคม อำเภอหนองแสง  โดย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ซึ่งประชาชนจะ

ได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา  การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ใน

การประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่ม

ทักษะจากการฝ�กปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม 

บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชน และนอกจากน้ี 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ ้นเป�นประจำ เช่น 

ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งการจัดการแข่งขันกฬีา เป�นต้น 

 

2.2 แผนภมูกิารบรหิารของสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ขอ้มลูของสถานศกึษา 

  ขอ้มลูผูเ้รยีน 

ระดบัชัน้ ปกต ิ ทวภิาค ี ทวศิกึษา รวม 

ปวช.1 364 5 0 369 

ปวช.2 282 0 22 304 

ปวช.3 247 0 41 288 

รวม ปวช. 893 5 63 961 

 

ระดบัชัน้ ปกต ิ ทวภิาค ี รวม 

ปวส.1 18 94 112 

ปวส.2 56 106 162 

รวม ปวส. 74 200 274 

   

ขอ้มลูผูส้ำเรจ็การศกึษา ป�การศกึษา 2562 

ระดบัชัน้ แรกเขา้ สำเรจ็การศกึษา คดิเป�นรอ้ยละ 

ปวช.3 277 159 57.40 

ปวส.2 217 181 83.41 

รวม 494 340 68.83 

   

ขอ้มลูผูส้ำเรจ็การศกึษา ป�การศกึษา 2563 

ระดบัชัน้ แรกเขา้ สำเรจ็การศกึษา คดิเป�นรอ้ยละ 

ปวช.3 408 203 49.75 

ปวส.2 196 155 79.08 

รวม 604 358 59.27 

   

 

 

 



ขอ้มลูบคุลากร 

ประเภท 
ทัง้หมด

(คน) 

มใีบประกอบ

วชิาชพี(คน) 

สอนตรงสาขา

(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง

ผู้อำนวยการ/ ผู้ชว่ยผู้อำนวยการ 
5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 14 14 14 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการคร ู 21 20 21 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 28 16 28 

เจ้าหน้าที ่ 19 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 13 - - 

รวม คร ู 63 50 63 

รวมทัง้สิน้ 100 50 63 

   

ขอ้มลูหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 6 6 12 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 0 0 0 

พาณิชยนาว ี 0 0 0 



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

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมทัง้สิน้ 9 9 18 

   

ขอ้มลูอาคารสถานที ่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลงั) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 6 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 10 

   

ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 5939240.00 

งบดำเนินงาน 2091900.00 

งบลงทุน 10089000.00 

งบเงินอุดหนุน 9967805.00 

งบรายจ่ายอื่น 1967500.00 

รวมทัง้สิน้ 30055445.00 

 

2.4 ปรชัญา อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์ของสถานศกึษา 

  ปรชัญา 

    วินัยเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  วิชาการลำ้หน้า  พฒันาสังคม  

  อตัลกัษณ ์

    จิตอาสา  พัฒนาสังคม  

  เอกลกัษณ ์

    แหล่งเรียนรู้  คู่จิตอาสา 



2.5 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

  วสิยัทศัน ์

  เป�นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาการจดัการศกึษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ ที่ด ี

มีคุณธรรม จริยธรรม มทีักษะวิชาชพี ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

  พนัธกจิ 

  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังน้ี  

พันธกิจที ่1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป�นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ เป�นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  

พันธกิจที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถที่จะจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียนมีทกัษะใน 

     ศตวรรษที ่21 

พันธกิจที ่3 พัฒนาคุณลกัษณะของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที ่21 มีทักษะวิชาชีพสามารถ 

               ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชพีและมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวติอยู่ในสังคมได้อยา่งมี 

               ความสุข 

พันธกิจที ่4 จัดการศกึษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พันธกิจที ่5 พัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม  

พันธกิจที ่6 พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

               ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

   

เปา้ประสงค ์

   1.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป�นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นวิชาชีพ เป�นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  

2.1 เพื่อพัฒนาพัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 

2.2 เพื่อพัฒนาคณุลักษณะของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ ๒๑  

3.1 เพื่อพัฒนาคณุลักษณะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชพีสามารถประยุกตใ์ช้ในการประกอบอาชพีและ

การดำรงอยู่ได้อย่างมคีวามสุข 

4.1 เพื่อพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาวิชาชีพได้

ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.2 เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

5.1 เพื่อให้สถานศึกษามกีารพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และสังคม 

6.1 เพื่อพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพ 

 

 



  ยทุธศาสตร ์

   1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป�นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ เป�นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะที่

จำเป�นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษา 

3. พัฒนาคุณลักษณะของผู ้เรียนให้มีทักษะที ่จำเป�นในศตวรรษที ่ 21 มีทักษะวิชาชีพสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม 

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

  กลยทุธ ์

  1.1 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน

ได้ 

1.2 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สามารถเป�นแหล่งเรียนรู้

ทางด้านวิชาชีพของชุมชนและสังคม 

1.3 ร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ินเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ได้รับความไว้วางใจ 

1.4 ส่งเสริม ปลูกฝ�งให้ผู้เรียนมีความรักความผูกพันกับผู้คนในชุมชน ท้องถิ่น ผ่านโอกาสที่ผู้เรียน

ทำงานด้านจิตอาสา 

 

2.1 สร้างความตระหนักให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญ จำเป�นในการจัดการเรียน

การสอนให้ผู ้เรียนมีทักษะในศตวรรษที ่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

2.2 พัฒนาความรู้ ความสามารถให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษา 

2.3 พัฒนาทักษะให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

2.4 ขับเคลื่อนการทำงานด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

 

 

 



3.1 กำหนดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะชีวิต 

3.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต โดยบูรณาการผ่านทุก

สาขาวิชา 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครู ผู้เรียน ผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง 

4.1 ส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจดัทำนวตักรรมสิง่ประดิษฐ์ งานวจิัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนา แก้ป�ญหาให้กับชุมชนสังคมได้ 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนให้มีวิชาชีพสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

6.2 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพ 

 

2.6 เกยีรตปิระวตัขิองสถานศกึษา 

  รางวลัและผลงานของสถานศกึษา ป�การศกึษา 2562 

รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

อิฐพลาสติก ระดับภาค รางวัล Honor Awards, รางวัลชมเชย  รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

การคดัเลือกเป�นตัวแทน โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

   

รางวลัและผลงานของสถานศกึษา ป�การศกึษา 2563 

รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ชนะเลิศ ชาต ิ

ศูนย์การฝ�กนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที ่24 จังหวัด

อุดรธานี 

อ่างล้างมือเท้าเหยียบ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

อุดรธานี 



รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

การจดัการอาชีวศกึษา กลุ่มเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ ์
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

อุดรธานี 

ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศกึษา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

   

รางวลัและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ป�การศกึษา 2562 

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร  

ได้รับการคัดเลือกเป�น ผู้บริหารดีศรีอาชวีศึกษา 
รางวัลอื่น ๆ ชาต ิ กระทรวงศึกษาธิการ 

   

รางวลัและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ป�การศกึษา 2563 

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นายไกรทอง ชาวดร  

กล่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าร์เซลส์ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั 

นายอภิชัย ขันต ี 

ระบบควบคุมแปลงผักอัจฉริยะ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง  

อุปกรณ์ถอดสลักลูกสูบ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายไกรทอง ชาวดร  

เครื่องข้ึนเส้นใยฝ้ายระบบเคลือบกาวร้อน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายภาคภูม ิประทุมวัน  

อิฐพลาสติก 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค ์ 

จิ๊กดัดเหล็กปลอกคาน (Jig for Bending steel beam 

casing) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค ์ 

รถเข็นเก้าอี้พลาสติกข้ึนบันได (Cart for plastic chair’s 

transporter) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 



ชือ่-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นางวิภา นิลศริิ  

โคมไฟตั้งโต๊ะอัจฉริยะ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาวนันทพร ธานีกุล  

Rose Hydrosol Organic (น้ำกุหลาบออร์แกนิค) 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางนัยนา สีหาราช  

มินิ บ้ับเบ้ิล (Mini bubble) 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาวภริมย์ภรณ ์หงษ์ทอง  

สบู่สครับใบเตย (PANDAN SCRUB SOAP) 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

   

รางวลัและผลงานของผูเ้รยีน ป�การศกึษา 2562 

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชา่งก่อสรา้ง โยธา  

อิฐพลาสติก ระดับภาค รางวัล Honor Awards 
 ภาค สอศ. 

นักเรียน นักศึกษา แผนกก่อสรา้ง โยธา  

การแข่งขันทักษะงานปูน 
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

   

รางวลัและผลงานของผูเ้รยีน ป�การศกึษา 2563 

ชือ่-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นายสุทธิพงษ์ ชาวดร  

กล่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าร์เซลส์ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายพีรพัฒน ชัยรตัน  

ระบบควบคุมแปลงผักอัจฉริยะ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายอำพล จันทรเสนา  

อุปกรณ์ถอดสลักลูกสูบ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายสุทธิพงษ์ ชาวดร  

เครื่องข้ึนเส้นใยฝ้ายระบบเคลือบกาวร้อน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายกิตชนะ โคกสูงไชโย  

อิฐพลาสติก 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 



ชือ่-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นายธีรพัฒน์ เมืองผุย  

จิ๊กดัดเหล็กปลอกคาน (Jig for Bending steel beam 

casing) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นายนฤสรณ์ คุโณ  

รถเข็นเก้าอี้พลาสติกข้ึนบันได (Cart for plastic 

chair’s transporter) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาวพิชชาพร โชตะวนั  

โคมไฟตั้งโต๊ะอัจฉริยะ 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาวชัชฎานันท์ หงษ์คำ  

Rose Hydrosol Organic (น้ำกุหลาบออร์แกนิค) 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาวอรัญญา มหาเสนา  

มินิ บ้ับเบ้ิล (Mini bubble) 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาวกัณฑิลา คำตะพนัธ ์ 

สบู่สครับใบเตย (PANDAN SCRUB SOAP) 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

นางสาววรางคณา โยธินอุทัยไพศาล  

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ดนตรีพื้นบ้าน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป�นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ

ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป�นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

1.1 ด้านความรู ้

    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป�นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ

ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย

ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื ่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป�นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศกึษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล

สถานศึกษา ประกอบด้วยประเดน็การประเมิน ดังน้ี  



2.1 ดา้นหลกัสตูรอาชวีศกึษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป�นระบบ

ต่อเน่ือง เพื่อเป�นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรยีนของแตล่ะหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 

2.3 ดา้นการบรหิารจดัการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝ�กงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี

อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

2.5 ดา้นสถานศกึษาคณุธรรม 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรม ที่

สถานศึกษาร่วมกันกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

2.6 ด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 



มาตรฐานที ่3 การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่4 

รายงานการประเมนิคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

  4.1 มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู ้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1. ด้านความรู ้

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   1.1) เชงิปรมิาณ   

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวชิาชพีรอบแรก  ระดับ ปวช. 232 คน  ระดับ ปวส. 169 คน   

จากนักเรียน นักศกึษา ทีล่งทะเบียนครบตามหลักสูตร     ระดับ ปวช. 245 คน  ระดับ ปวส. 171 คน 

   1..2) เชงิคณุภาพ  

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 96.39 

   1.3) ผลสะทอ้น 

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชพี  

   

2. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) 

  2.1) เชงิปรมิาณ 

จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศกึษา (V-NET)  

ระดับ ปวช. มชีื่อเข้าสอบ -  คน  ผา่น - คน 

ระดับ ปวส. มีชือ่เข้าสอบ -  คน  ผา่น - คน 

   2.2) เชงิคณุภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ด้านอาชีวศกึษา (V-NET)  

ระดบั ปวช. ผา่นร้อยละ - 

ระดับ ปวส. ผา่นร้อยละ - 

  2.3) ผลสะทอ้น 

เน่ืองจากมีการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 กระทรวงศึกษาจึงขอยกเลิกการทดสอบ

ทางการศึกษา ระดับชาติ ดา้นอาชวีศึกษา 



4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

. ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช ้

1. ผูเ้รยีนมสีมรรถนะในการเป�นผูป้ระกอบการหรอืการประกอบอาชพีอสิระ 

 1.1) เชงิปรมิาณ   

    - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป�นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  43  

คน 

    - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป�นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  2  คน 

 1.2) เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป�นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป�นร้อยละ 

4.65 เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป�นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ  

1.3) ผลสะท้อน 

จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป�นผู้ประกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ และ มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อมและตั้งตั้งแอร์ 

เป�นที่ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง  

 

2. ผลการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี 

 2.1) เชงิปรมิาณ 

ทุกแผนกวิชาได้นำนักเรยีน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับ ปวส. และ ปวช. 

2.2) เชงิคณุภาพ 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่สาขาวิชา และแต่ละระดับ ที่อยูใ่นระดับที่น่าพอใจโดยเฉพาะ 

ทักษะงานปูนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับ อาชวีศึกษาจังหวัด (อศจ.) ผ่านเข้าแข่งขันในระดับภาค  

1.4.3) ผลสะทอ้น 

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

 

 

 

 



4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

  1.1) เชิงปริมาณ  

- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นป�ที่ 3 แรกเข้า 408  คน สำเร็จการศึกษา 203 คน 

- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นป�ที่ 2 แรกเข้า 196  คน สำเร็จการศึกษา  155  คน 

  1.2) เชิงคุณภาพ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป�นร้อยละ 49.75  

ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป�นร้อยละ 79.08 

  รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 ระดับ คิดเป�นร้อยละ 59.27 

  1.3) ผลสะท้อน 

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อแก้ป�ญหาการ

ออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

 

 2. ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

  2.1) เชงิปรมิาณ  

มีการดำเนินการกิจกรรมองค์การ อวท. 

 2.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินกิจกรรมองค์การ อวท. ได้รับผลการประเมิน 93.12  ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด 

 2.3) ผลสะท้อน 

สถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้เรียนที่ฝ�กประสบการณ์ทักษะวิชาชพี และชุมชนท้องถ่ิน ผู้ปกครองให้

ความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน โดยจะเห็นได้ว่า ยอดการสมัครเรียนต่อและการมอบตัวเข้าเรียนมี

แนวโน้มที่สูงข้ึนทุกป�การศึกษา 

 

 3. การมงีานทำและศกึษาตอ่ของผูส้ำเรจ็การศกึษา 

  3.1) เชงิปรมิาณ 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป�การศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 69 คน 

  3.2) เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป�การศึกษาที่ ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 80 % 



  3.3) ผลสะทอ้น 

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาต่อ 

 

  2) จดุเดน่  

  สถานศึกษามีระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียนที่ดี ส่งผลให้มีผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

  การติดตามดูแลให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 

- จากผลการทดสอบ (V-NET)  ควรมีการส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 

- การส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

- การส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

  4) ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา  

  ควรปรับพื้นฐานผู้เรียน ด้านทักษะภาษาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

 

4.2 มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศกึษา 

4.2.1 ดา้นหลักสูตรอาชวีศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชวีศกึษาด้าน

หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ด้านหลักสตูรอาชีวศกึษา 

1. การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป�นระบบ 

1.1) เชงิปรมิาณ  

    สถานศึกษามีการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป�นระบบ  

1.2) เชงิคณุภาพ  

    ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป�นระบบ  

 

 



1.3) ผลสะทอ้น   

   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสตูร

ฐานสมรรถนะอย่างเป�นระบบ  

 

2. การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะหรอืปรบัปรงุรายวชิา หรอืปรบัปรงุรายวชิาเดมิ หรอืกำหนดรายวชิา

เพิม่เตมิ 

 2.1) เชิงปริมาณ :  

จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 18 สาขา 

 2.2) เชิงคุณภาพ :  

ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดมิหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเตมิ 100 % 

 2.3) ผลสะท้อน :  

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอย่างเป�น ระบบหรือปรบัปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด รายวิชาเพิ่มเติม 

 

4.2.2 ดา้นการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

 1.1) เชงิปรมิาณ  

      ครูทุกคนจดัทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ  

 1.2) เชงิคณุภาพ  

      ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  

 1.3) ผลสะทอ้น  

     องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติ  

 

2. การจดัทำแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัทิีเ่น้นผูเ้รยีนเป�นสำคญัและนำไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

  2.1) เชงิปรมิาณ  

       จำนวนครูผู้สอนทีจ่ัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญและนำไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 62 คน 



 2.2) เชงิคณุภาพ  

      ร้อยละของครูผู้สอนที่จดัทำแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญและนำไปใช้ใน

การจดัการเรียนการสอน 100 

 2.3) ผลสะทอ้น :  

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ และนำไปใช้เป�นแบบอย่างในการจัดการเรยีนการสอน  

 

3. การจดัการเรยีนการสอน 

  3.1) เชงิปรมิาณ 

     3.1.1 จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  62 คน 

     3.1.2 จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 62 คน 

     3.1.3. จำนวนครูที ่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย 62 คน 

     3.1.4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ

สอน  62 คน 

     3.1.5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ป�ญหาการจัดการเรียนรู้  62 คน 

 3..2) เชิงคุณภาพ  

    ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  100 

 3..3) ผลสะท้อน  

    องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 

 

4. การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

   4.1) เชงิปรมิาณ :  

     4.1.1. จำนวนครผูู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป�นรายบุคคล 62 คน 

     4.1.2. จำนวนครผูู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรยีน และรายวิชาเป�นป�จจุบัน 62 คน 

     4.1.3. จำนวนครผูู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบรหิารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 62 คน 

     4.1.4. จำนวนครผูู้สอนที่ใช้วิธกีารเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียน 62 คน 

     4.1.5. จำนวนครผูู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ 62 คน 

   4.2) เชงิคณุภาพ  

ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคณุภาพในการบริหารจดัการชั้นเรยีน  100 

   4..3) ผลสะทอ้น  

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรยีน  



5. การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี 

  5..1) เชงิปรมิาณ  

     5.1.1. จำนวนครผูู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชพี 62 คน 

     5.1.2 จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อป� 62 คน 

     5.1.3. จำนวนครผูู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชพีมาใช้ในการจดัการเรยีนการ

สอน 62 คน 

     5.1.4 จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชพี 62 คน 

     5.1.5. จำนวนครผูู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพฒันาตนเองและการ พฒันาวิชาชพีที่ไดร้ับการยอมรับหรอื

เผยแพร่ 62 คน 

  5.2) เชงิคณุภาพ  

ร้อยละของครูผู้สอนที่ไดร้ับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 100 

  5.3) ผลสะทอ้น 

ควรให้ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน 

 

6. การเขา้ถงึระบบอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูเพือ่การจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

 6.1) เชงิปรมิาณ  

       จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 14 ห้องเรียน 

 6.2) เชิงคุณภาพ  

      ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

23.33 

 6.3) ผลสะท้อน 

      ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน 

 

4.2.3 ดา้นการบรหิารจดัการ ใหส้ถานศกึษารายงานผลสัมฤทธิใ์นการพฒันาการจดัการอาชวีศกึษาดา้นการ

บรหิารจดัการ ตามรายการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชวีศกึษา ดงันี ้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 

  1.1) เชงิปรมิาณ  

      มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝา่ยที่มี

ประสิทธิภาพ  

 



  1.2) เชงิคณุภาพ 

      ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

  1.3) ผลสะท้อน  

      สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย 

และเป�นป�จจุบัน  

 

 2. อาคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร โรงฝ�กงานหรอืงานฟารม์ 

    2.1) เชงิปรมิาณ  

       ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝ�กงานที่ได้รับการ พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

    2.2) เชิงคุณภาพ  

      ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝ�กงาน  

    2.3) ผลสะท้อน  

       องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องเข ้ามาใช้บร ิการ อาคารสถานที ่ ห้องเร ียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝ�กงาน 

 

 3. ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

   3.1) เชงิปรมิาณ  

       สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน

สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนา อย่าง

ต่อเน่ือง  

   3.2) เชิงคุณภาพ  

       มีผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่เหมาะสม 

   3.3) ผลสะท้อน  

       ผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นฐาน มีความพึงพอใจของ เหมาะสม 

 

 4. แหลง่เรยีนรูแ้ละศูนยว์ทิยบรกิาร 

   4.1) เชิงปริมาณ  

        ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จำนวน 725 คน 

   4.2) เชิงคุณภาพ 

       ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับดี 

   4.3) ผลสะท้อน  

       ผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีความพึงพอของ อยู่ในระดับดี 



 5. ระบบอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูเพือ่การใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศกึษา 

  5.1) เชงิปรมิาณ  

       ความเร็วของสัญญาณอนิเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และสถานศึกษา ที่ความเรว็ 500 

Mbps 

  5.2) เชงิคณุภาพ  

       ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช ้งานดา้นสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา สามารถใช้งานได้ด ี

  5.3) ผลสะทอ้น  

        ผู้ใช้บริการที่มตี่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา มี

ความพึงพอใจ 

 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

  1.1) เชิงปริมาณ  

    1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100 % 

    2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 16.26 เทียบกับจำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 

  1.2) เชิงคุณภาพ  

     ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

  1.3) ผลสะท้อน  

   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้ความ

ร่วมมือ โดยนักศึกษาและผู้ปกครองให้ความสนใจกับระบบการศึกษาระบบทวิภาคีเป�นจำนวนมาก 

 

5. ดา้นสถานศกึษาคณุธรรม 

1 สถานศกึษาคณุธรรม 

1.1) เชงิปรมิาณ 

     สถานศึกษา มีการดำเนินการตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

1.2) เชงิคณุภาพ  

     ได้รับการคัดเลิกให้เป�นตัวแทนโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดย อศจ. 

1.3) ผลสะทอ้น  

    นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และสถานศึกษา ไดร้ับการยอมรับจาก ชุมชน สังคม 

 



6. ดา้นศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

1. ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

  1.1) เชงิปรมิาณ  

       สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนผู ้เร ียนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่านการพัฒนาการเป�น

ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 43 คน 

  1.2 ) เชิงคุณภาพ  

      ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป�นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน 2 คน  

โดยผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ได้ระดับ 3 ดาว 

  1.3) ผลสะท้อน  

     ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีองค์ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการประกอบอาชีพได้ 

 

  2) จดุเดน่  

  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำนโยบายสู่การ

ปฏิบัติตามบริบทของ สถานศึกษาได้เป�นอย่างดี 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

  ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความเมาะสมทันสมัยกับสภาพวะป�จจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

  4) ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา  

  สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สถานศึกษากับสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้งานผู้สำเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง 

 

4.3 มาตรฐานที ่3 การสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 1..1) เชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

  



  1..2) เชงิคณุภาพ  

        ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศกึษามีส่วนรว่ม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จดัทำแผนปฏิบัติงานประจำป� และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  1.3) ผลสะทอ้น  

        ทำให้เกิดการทำงานที่มปีระสิทธิภาพ เพราะ เกดิจากการร่วมคิด รว่มทำ และ ร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลงาน 

 

2. การระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการเรยีนการสอน 

  2.1) เชงิปรมิาณ  

      ร้อยละของสาขาวิชาหรอืสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 88.89 

 2..2) เชิงคุณภาพ  

      ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินการสำเร็จใน 4 

ประเด็น 

 2.3) ผลสะท้อน 

      มีองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอนจำนวนมาก  

 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

  3.1) เชิงปริมาณ  

     จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา หลายกิจกรรม   

 3.2) เชิงคุณภาพ 

     ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับด ี

  3.3) ผลสะท้อน  

     องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชน

และจิตอาสา 

 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



  1.1) เชิงปริมาณ 

       จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ งานวิจัย ในป�การศึกษา 2563 มีจำนวน

ทั้งสิ้น 15 ผลงาน 

  1.2) เชงิคณุภาพ 

      สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวจิัยใน

สถานศึกษา   

  1.3) ผลสะทอ้น  

     องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 

  2) จุดเด่น  

  สถานศึกษาเป�นสังคมแห่งการเรียนรู ้ ด้านความร่วมมือใน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา โดยมีจำนวนสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ

ส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันเป�นจำนวนมาก และมีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

  จำนวนผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่ได้รับรางวัลยังมีจำนวนน้อย 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

  สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้มีการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน

ความร่วมมือในการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบรบิท

ของสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่5 

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2561  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ี  

5.1 มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมนิที ่1 ดา้นความรู ้

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

100 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู ้

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

ประเดน็การประเมนิที ่2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป�นผู้ประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 
3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช ้

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  



ประเดน็การประเมนิที ่3 ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 1 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 29 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

95 
30.53 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่

พึงประสงค ์

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

5.2 มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศกึษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมนิที ่1 ดา้นหลกัสตูรอาชวีศกึษา 

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป�นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวชิา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวชิาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 25 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

25 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศกึษา 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  



ประเดน็การประเมนิที ่2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจดัทำแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่เน้น

ผู้เรียนเป�นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชัน้เรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 3 6 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 73 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

85 
85.88 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

ประเดน็การประเมนิที ่3 ดา้นการบรหิารจดัการ 

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
5 5 25 

3.2 อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝ�กงาน หรืองานฟาร์ม 
2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 



 

ประเดน็การประเมนิที ่3 ดา้นการบรหิารจดัการ 

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

65 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

ประเดน็การประเมนิที ่4 ดา้นการนำนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

4.1 การจดัการอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่4 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

30 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 มาตรฐานที ่3 การสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมนิที ่1 ดา้นความรว่มมอืในการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

45 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรว่มมือในการสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

ประเดน็การประเมนิที ่2 ดา้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์งานวจิยั 

ขอ้การประเมนิ คา่นำ้หนกั คา่คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

(คา่นำ้หนกัxคา่คะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย 
3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 6 

รอ้ยละของคะแนน ประเดน็การประเมนิที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 

15 
40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

 



5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ.2561 
รอ้ยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 64.55 

ประเด็นที่ 1.1 ดา้นความรู ้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช ้ 52 

ประเด็นที่ 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 30.53 

มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 94.15 

ประเด็นที่ 2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 85.88 

ประเด็นที่ 2.3 ดา้นการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 85 

ประเด็นที่ 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 

สรปุผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 79.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่6 

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามบรบิทของสถานศกึษาที่กำหนด

เพิ่มเตมิ  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาที่กำหนดเพิม่เติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

  6.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 

6.1.1 ดา้นสถานศกึษาคณุธรรม ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชวีศกึษาด้าน

สถานศึกษาคุณธรรม ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ระดบัคณุภาพ :  

1 สถานศึกษาคุณธรรม 

1.1) เชงิปรมิาณ 

     สถานศึกษา มีการดำเนินการตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

1.2) เชงิคณุภาพ  

     ได้รับการคัดเลิกให้เป�นตัวแทนโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดย อาชีวศกึษา

จังหวัด (อศจ.) 

1.3) ผลสะทอ้น  

    นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และสถานศึกษา ไดร้ับการยอมรับจาก ชุมชน สังคม 

 

6.1.2 ดา้นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชวีศึกษา ดังน้ี  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ระดบัคณุภาพ : ด ี

. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 

  1.1) เชงิปรมิาณ  

       สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป�น

ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 43 คน 

  1.2 ) เชงิคณุภาพ  

      ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป�นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน 2 คน  

โดยผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ได้ระดับ 3 ดาว 



  1.3) ผลสะทอ้น  

     ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีองค์ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการประกอบอาชีพได้ 

  2) จุดเด่น  

  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำนโยบายสู่การ

ปฏิบัติตามบริบทของ สถานศึกษาได้เป�นอย่างดี 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

  ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความเมาะสมทันสมัยกับสภาพวะป�จจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

  4) ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา  

  สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง

สถานศึกษากับสถานประกอบการให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้งานผู้สำเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่7 

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา มา

ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมี

เป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาให้อยูใ่นระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังน้ี  

มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ 
แผนพฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานที ่1 คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งึประสงค ์

1.1 ดา้นความรู ้ แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ PjBL 

1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช ้ แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ PjBL 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึ

ประสงค์ 

แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

สถานศึกษาคุณธรรม 

แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 

แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

สถานศกึษาพอเพียง 

 

มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศกึษา 

2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา แผนงานพัฒนาหลักสูตรรายวชิา 

2.2 ดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา ผนงานพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ PjBL 

2.3 ดา้นการบรหิารจดัการ แผนงานพัฒนาการบริหารจดัการตามแนวทาง

สถานศึกษาพอเพียง 

2.4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ แผนพัฒนาการเป�นสถานศึกษาแบบอย่างคุณธรรม 

แผนงานพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำป� 

2.5 ดา้นสถานศกึษาคุณธรรม แผนพัฒนาการเป�นสถานศึกษาแบบอย่างคุณธรรม 

2.6 ดา้นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 



มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ 
แผนพฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานที ่3 การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้แผนงานพัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

แผนงานพัฒนาเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนในการจดัทำ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์และ งานวจิัย  

 


