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รายงานผลการวเิคราะห์รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  

และประเดน็ที�ต้องการให้มกีารประเมนิและตดิตามตรวจสอบ 

ปีการศึกษา 2561
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ข้อมูลทั�วไปของสถานศึกษา

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงค ์ผลประเมินอยูใ่นระดบั ดี ร้อยละ

84.59

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา ผลประเมินอยูใ่นระดบั ดีเยี�ยม ร้อยละ 99.06

มาตรฐานที� 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ผลประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก ร้อยละ 95

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี�ยม ร้อยละ 89.58

จุดเด่น

จุดที�ควรพฒันา

ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

นวตักรรม
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การประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และประเดน็การประเมนิและตดิตามตรวจสอบ

2.1 มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

2.1.1 ด้านความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน

1.1.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 721 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.59

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน สรุปผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่นที�จบ รวมทั�งสิ�น

771 คน ผูส้าํเร็จการศึกษา ปี 2561 รวมทั�งสิ�น 721 คน รวมเฉลี�ยร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา คิด

เป็น 93.5 ยงัไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบักระบวนการดูแลและแนวแนวผูเ้รียน

1.2) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1.2.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 17 คน ประสบความสาํเร็จเป็นผูป้ระกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ

จาํนวน 17 คน

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ได ้5 ดาว ระดบั

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ การคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการ จาํนวน 4 ธุรกิจไป

ประกอบธุรกิจ มีการนิเทศติดตาม การดาํเนินธุรกิจ ใน 1 ปี ไดแ้ก่ 1. แผนธุรกิจ Brow nice pie 2.

แผนธุรกิจ ปัง ปัง 3. แผนธุรกิจ ยาํแซ่ปซี�ด 4. แผนธุรกิจ กลว้ยแซ่บ ผา่นการประเมินผลสถาน

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2561 ดงันี�  1. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ ระดบั 3 ดาว ของอาชีวศึกษาจงัหวดั 2. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระดบั 4 ดาว ในภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 3. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ ระดบั 5 ดาว ในระดบัชาติ ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม (ค่า

คะแนน=�)

1.3) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

1.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัทั�งหมด 153 ชิ�น
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไดรั้บรางวลัจาก

การประกวดระดบันานาชาติ 0 รางวลั ระดบัชาติ 0 รางวลั ระดบัภาค 68 รางวลั ระดบัจงัหวดั 85

รางวลั

1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั 1 สถานศึกษาส่งเสริมผูส้อนจดัทาํวจิยัคิดเป็น ร้อยละ

100 ของจาํนวนผูส้อน และบูรณาการความรู้จากรายวชิาต่าง ๆ 2. จดัโครงการส่งเสริม สนบัสนุน

ใหผู้เ้รียนพฒันา นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และโครงงาน จดักิจกรรมประกวดผล

งานภายในวทิยาลยั และส่งเสริมให ้� สถานศึกษาเผยแพร่ต่อชุมชนผา่นช่องทางต่าง ๆ 4 ผลการ

ประกวดของนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ในปีการศึกษา 2561 ผูเ้รียนจดัทาํสิ�งประดิษฐ ์เขา้ประกวดใน

ระดบั อาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 20 เรื�อง และไดผ้า่นมหาเกณฑก์ารเมินไดรั้บรางวลั ไป

ประกวดในระดบัภาค ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง ผูเ้รียนจดัทาํโครงงาน

เขา้ประกวดในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 7 เรื�อง และผา่นเกณฑก์ารประกวดในระดบัภาค

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง รวมผลงาน ทั�งสิ�งประดิษฐแ์ละโครงงานที�

ส่งเขา้ประกวด จาํนวน 27 เรื�อง และรับรางวลั จาํนวน 12 เรื�อง คิดเป็นร้อยละ 44.44

1.4) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ

1.4.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพจาํนวน 83 คน

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพระดบันานาชาติ 0 รางวลั

ระดบัชาติ 12 รางวลั ระดบัภาค 22 รางวลั ระดบัจงัหวดั 49 รางวลั

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั ผลการส่งเสริมผูเ้รียนเขา้แข่งขนัทกัษะวชิาชีพ

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.5.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกจาํนวน 545 คน

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียน  ที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกร้อยละ 73.85

1.5.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลหลกัฐานเกี�ยวกบัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

1.6.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

จาํนวน 456 คน

1.6.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

ร้อยละ 61.79

1.6.3) ผลการวเิคราะห์ : ผลการดาํเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-

NET) 1 นกัเรียนระดบั ปวช.� เขา้ทดสอบ ทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-NET)

จาํนวน 485 คน มีผูเ้รียนสอบผา่นไดค้ะแนนตั�งแต่ค่าคะแนนเฉลี�ยระดบัชาติขึ�นไป จาํนวน 310
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คน คิดเป็นร้อยละ 63.91 2. นกัเรียนระดบั ปวส.� จาํนวน 244 คนสอบผา่นไดค้ะแนนตั�งแต่ค่า

คะแนนเฉลี�ยระดบัชาติขึ�นไป จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83 ผูเ้ขา้รับการทดสอบ V-Net

ทั�งระดบั ปวช. และปวส. มีค่าเฉลี�ยคะแนนสูงกวา่ ค่าเฉลี�ยคะแนนระดบัชาติ ทุกทกัษะ แต่กย็งัมี

คะแนนนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาและการสื�อสาร ทกัษะการคิดและการแ้ปัญหา และทกัษะการ

จดัการงานอาชีพ

1.7) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา

1.7.1) เชิงปริมาณ : ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจาํนวน 683 คน

1.7.2) เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อร้อยละ 102.09

1.7.3) ผลการวเิคราะห์ : ปีการศึกษา 2560 มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

(ปวช.) ที�ติดตามการมีงานทาํและศึกษาต่อ จาํนวน 442 คน โดยผูส้าํเร็จการศึกษาที�ติดตามไดมี้

งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็น ร้อย 100 ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง

(ปวส.) จาํนวน 241 คน โดยผูส้าํเร็จการศึกษาที�ติดตามไดมี้งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ

100 รวมผูส้าํเร็จการศึกษาทั�งหมด จาํนวน 683 คน ติดตามไดมี้งานทาํและศึกษาต่อจาํนวน 683

คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม (ค่าคะแนน=�)

2.1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ชต้ามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน

1.1.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 721 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.59

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน สรุปผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่นที�จบ รวมทั�งสิ�น

771 คน ผูส้าํเร็จการศึกษา ปี 2561 รวมทั�งสิ�น 721 คน รวมเฉลี�ยร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา คิด

เป็น 93.5 ยงัไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบักระบวนการดูแลและแนวแนวผูเ้รียน

1.2) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1.2.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 17 คน ประสบความสาํเร็จเป็นผูป้ระกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ

จาํนวน 17 คน
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ได ้5 ดาว ระดบั

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ การคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการ จาํนวน 4 ธุรกิจไป

ประกอบธุรกิจ มีการนิเทศติดตาม การดาํเนินธุรกิจ ใน 1 ปี ไดแ้ก่ 1. แผนธุรกิจ Brow nice pie 2.

แผนธุรกิจ ปัง ปัง 3. แผนธุรกิจ ยาํแซ่ปซี�ด 4. แผนธุรกิจ กลว้ยแซ่บ ผา่นการประเมินผลสถาน

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2561 ดงันี�  1. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ ระดบั 3 ดาว ของอาชีวศึกษาจงัหวดั 2. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระดบั 4 ดาว ในภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 3. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ ระดบั 5 ดาว ในระดบัชาติ ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม (ค่า

คะแนน=�)

1.3) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

1.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัทั�งหมด 153 ชิ�น

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไดรั้บรางวลัจาก

การประกวดระดบันานาชาติ 0 รางวลั ระดบัชาติ 0 รางวลั ระดบัภาค 68 รางวลั ระดบัจงัหวดั 85

รางวลั

1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั 1 สถานศึกษาส่งเสริมผูส้อนจดัทาํวจิยัคิดเป็น ร้อยละ

100 ของจาํนวนผูส้อน และบูรณาการความรู้จากรายวชิาต่าง ๆ 2. จดัโครงการส่งเสริม สนบัสนุน

ใหผู้เ้รียนพฒันา นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และโครงงาน จดักิจกรรมประกวดผล

งานภายในวทิยาลยั และส่งเสริมให ้� สถานศึกษาเผยแพร่ต่อชุมชนผา่นช่องทางต่าง ๆ 4 ผลการ

ประกวดของนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ในปีการศึกษา 2561 ผูเ้รียนจดัทาํสิ�งประดิษฐ ์เขา้ประกวดใน

ระดบั อาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 20 เรื�อง และไดผ้า่นมหาเกณฑก์ารเมินไดรั้บรางวลั ไป

ประกวดในระดบัภาค ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง ผูเ้รียนจดัทาํโครงงาน

เขา้ประกวดในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 7 เรื�อง และผา่นเกณฑก์ารประกวดในระดบัภาค

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง รวมผลงาน ทั�งสิ�งประดิษฐแ์ละโครงงานที�

ส่งเขา้ประกวด จาํนวน 27 เรื�อง และรับรางวลั จาํนวน 12 เรื�อง คิดเป็นร้อยละ 44.44

1.4) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ

1.4.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพจาํนวน 83 คน

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพระดบันานาชาติ 0 รางวลั

ระดบัชาติ 12 รางวลั ระดบัภาค 22 รางวลั ระดบัจงัหวดั 49 รางวลั

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั ผลการส่งเสริมผูเ้รียนเขา้แข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
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1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.5.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกจาํนวน 545 คน

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียน  ที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกร้อยละ 73.85

1.5.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลหลกัฐานเกี�ยวกบัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

1.6.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

จาํนวน 456 คน

1.6.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

ร้อยละ 61.79

1.6.3) ผลการวเิคราะห์ : ผลการดาํเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-

NET) 1 นกัเรียนระดบั ปวช.� เขา้ทดสอบ ทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-NET)

จาํนวน 485 คน มีผูเ้รียนสอบผา่นไดค้ะแนนตั�งแต่ค่าคะแนนเฉลี�ยระดบัชาติขึ�นไป จาํนวน 310

คน คิดเป็นร้อยละ 63.91 2. นกัเรียนระดบั ปวส.� จาํนวน 244 คนสอบผา่นไดค้ะแนนตั�งแต่ค่า

คะแนนเฉลี�ยระดบัชาติขึ�นไป จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83 ผูเ้ขา้รับการทดสอบ V-Net

ทั�งระดบั ปวช. และปวส. มีค่าเฉลี�ยคะแนนสูงกวา่ ค่าเฉลี�ยคะแนนระดบัชาติ ทุกทกัษะ แต่กย็งัมี

คะแนนนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาและการสื�อสาร ทกัษะการคิดและการแ้ปัญหา และทกัษะการ

จดัการงานอาชีพ

1.7) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา

1.7.1) เชิงปริมาณ : ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจาํนวน 683 คน

1.7.2) เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อร้อยละ 102.09

1.7.3) ผลการวเิคราะห์ : ปีการศึกษา 2560 มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

(ปวช.) ที�ติดตามการมีงานทาํและศึกษาต่อ จาํนวน 442 คน โดยผูส้าํเร็จการศึกษาที�ติดตามไดมี้

งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็น ร้อย 100 ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง

(ปวส.) จาํนวน 241 คน โดยผูส้าํเร็จการศึกษาที�ติดตามไดมี้งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ

100 รวมผูส้าํเร็จการศึกษาทั�งหมด จาํนวน 683 คน ติดตามไดมี้งานทาํและศึกษาต่อจาํนวน 683

คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม (ค่าคะแนน=�)

2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ
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ที�พึงประสงคต์ามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน

1.1.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 721 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.59

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน สรุปผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่นที�จบ รวมทั�งสิ�น

771 คน ผูส้าํเร็จการศึกษา ปี 2561 รวมทั�งสิ�น 721 คน รวมเฉลี�ยร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา คิด

เป็น 93.5 ยงัไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบักระบวนการดูแลและแนวแนวผูเ้รียน

1.2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์

1.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์ฯ จาํนวน 2,243 คน

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์ฯ ร้อยละ 94.05 ผล

การประเมิน อวท. หรือ อกท. เหรียญทอง ระดบั ภาค

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : 2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์สรุปผลในภาพรวม ผูเ้รียนระดบัชั�น

ปวช. และปวส. ระบบปรกติ และระบบทวภิาคี มีจาํนวนทั�งสิ�น 2,097 คน ผูเ้รียนที�มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์รวมทั�งสิ�น 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ 93.03 ผลการประเมินอยู่

ในระดบัดีเลิศ (ค่าคะแนน=�) ผลการดาํเนินงานการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ลกัษณะที�กาํหนด

สถานศึกษาใหเ้ป็นองคป์ระกอบหนึ�งในสาม ของคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาสายอาชีพ โดยผู ้

สอนจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์ในทุก

รายวชิาพึงประสงค ์1. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะระเบียบแถว (หญิง) ใน

งานชุมนุมลูกเสือวสิามญัอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบัชาติ ครั� งที� 20 2. รางวลัหมู่

มาตรฐาน ลูกเสือหญิงดีเด่น “รักษจิ์ตอาสา” กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะระเบียบแถว (หญิง) ใน

งานชุมนุมลูกเสือวสิามญัอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบัชาติ ครั� งที� 20 �.รางวลัมาตรฐาน

เหรียญทอง กิจกรรมทดสอบกาํลงัใจ (หญิง) ในงานชุมนุมลูกเสือวสิามญัอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา

จงัหวดั ระดบัชาติ ครั� งที� 20 �.รางวลัชนะเลิศ หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวชิาการ นงาน

ชุมนุมลูกเสือวสิามญัอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบัชาติ ครั� งที� 20 5. รางวลัองคก์าร

มาตรฐานดีเด่น ระดบัเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดบัภาคตะวนัออกและ

กรุงเทพมหานคร

1.3) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1.3.1) เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 17 คน ประสบความสาํเร็จเป็นผูป้ระกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ
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จาํนวน 17 คน

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ได ้5 ดาว ระดบั

1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ การคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการ จาํนวน 4 ธุรกิจไป

ประกอบธุรกิจ มีการนิเทศติดตาม การดาํเนินธุรกิจ ใน 1 ปี ไดแ้ก่ 1. แผนธุรกิจ Brow nice pie 2.

แผนธุรกิจ ปัง ปัง 3. แผนธุรกิจ ยาํแซ่ปซี�ด 4. แผนธุรกิจ กลว้ยแซ่บ ผา่นการประเมินผลสถาน

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2561 ดงันี�  1. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ ระดบั 3 ดาว ของอาชีวศึกษาจงัหวดั 2. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระดบั 4 ดาว ในภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 3. ผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ ระดบั 5 ดาว ในระดบัชาติ ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม (ค่า

คะแนน=�)

1.4) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

1.4.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัทั�งหมด 153 ชิ�น

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไดรั้บรางวลัจาก

การประกวดระดบันานาชาติ 0 รางวลั ระดบัชาติ 0 รางวลั ระดบัภาค 68 รางวลั ระดบัจงัหวดั 85

รางวลั

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั 1 สถานศึกษาส่งเสริมผูส้อนจดัทาํวจิยัคิดเป็น ร้อยละ

100 ของจาํนวนผูส้อน และบูรณาการความรู้จากรายวชิาต่าง ๆ 2. จดัโครงการส่งเสริม สนบัสนุน

ใหผู้เ้รียนพฒันา นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และโครงงาน จดักิจกรรมประกวดผล

งานภายในวทิยาลยั และส่งเสริมให ้� สถานศึกษาเผยแพร่ต่อชุมชนผา่นช่องทางต่าง ๆ 4 ผลการ

ประกวดของนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ในปีการศึกษา 2561 ผูเ้รียนจดัทาํสิ�งประดิษฐ ์เขา้ประกวดใน

ระดบั อาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 20 เรื�อง และไดผ้า่นมหาเกณฑก์ารเมินไดรั้บรางวลั ไป

ประกวดในระดบัภาค ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง ผูเ้รียนจดัทาํโครงงาน

เขา้ประกวดในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 7 เรื�อง และผา่นเกณฑก์ารประกวดในระดบัภาค

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง รวมผลงาน ทั�งสิ�งประดิษฐแ์ละโครงงานที�

ส่งเขา้ประกวด จาํนวน 27 เรื�อง และรับรางวลั จาํนวน 12 เรื�อง คิดเป็นร้อยละ 44.44

1.5) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ

1.5.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพจาํนวน 83 คน

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพระดบันานาชาติ 0 รางวลั

ระดบัชาติ 12 รางวลั ระดบัภาค 22 รางวลั ระดบัจงัหวดั 49 รางวลั
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1.5.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั ผลการส่งเสริมผูเ้รียนเขา้แข่งขนัทกัษะวชิาชีพ

1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.6.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกจาํนวน 545 คน

1.6.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียน  ที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกร้อยละ 73.85

1.6.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลหลกัฐานเกี�ยวกบัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

1.7.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

จาํนวน 456 คน

1.7.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

ร้อยละ 61.79

1.7.3) ผลการวเิคราะห์ : ผลการดาํเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-

NET) 1 นกัเรียนระดบั ปวช.� เขา้ทดสอบ ทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-NET)

จาํนวน 485 คน มีผูเ้รียนสอบผา่นไดค้ะแนนตั�งแต่ค่าคะแนนเฉลี�ยระดบัชาติขึ�นไป จาํนวน 310

คน คิดเป็นร้อยละ 63.91 2. นกัเรียนระดบั ปวส.� จาํนวน 244 คนสอบผา่นไดค้ะแนนตั�งแต่ค่า

คะแนนเฉลี�ยระดบัชาติขึ�นไป จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83 ผูเ้ขา้รับการทดสอบ V-Net

ทั�งระดบั ปวช. และปวส. มีค่าเฉลี�ยคะแนนสูงกวา่ ค่าเฉลี�ยคะแนนระดบัชาติ ทุกทกัษะ แต่กย็งัมี

คะแนนนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาและการสื�อสาร ทกัษะการคิดและการแ้ปัญหา และทกัษะการ

จดัการงานอาชีพ

1.8) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา

1.8.1) เชิงปริมาณ : ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจาํนวน 683 คน

1.8.2) เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อร้อยละ 102.09

1.8.3) ผลการวเิคราะห์ : ปีการศึกษา 2560 มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

(ปวช.) ที�ติดตามการมีงานทาํและศึกษาต่อ จาํนวน 442 คน โดยผูส้าํเร็จการศึกษาที�ติดตามไดมี้

งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็น ร้อย 100 ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง

(ปวส.) จาํนวน 241 คน โดยผูส้าํเร็จการศึกษาที�ติดตามไดมี้งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ

100 รวมผูส้าํเร็จการศึกษาทั�งหมด จาํนวน 683 คน ติดตามไดมี้งานทาํและศึกษาต่อจาํนวน 683

คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม (ค่าคะแนน=�)

1.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา
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1.9.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจาํนวน 5 กิจกรรม

1.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้บ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขา้ร่วม

กิจกรรมบริการชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการ เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาชีพ เขา้ร่วม

กิจกรรมจิตอาสา สถานศึกษามีนวตักรรมการบริการชุมชน วชิาการ วชิาชีพ และจิตอาสาของ

สถานศึกษา

1.9.3) ผลการวเิคราะห์ : 1. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์

ฝ่ายบริหาร หวัหนา้แผนก และครูผูส้อน ประชุมวางแผน กาํหนดกระบวนการทาํงาน และ

แนวทางการปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์จดั

โครงการ/กิจกรรม 2. มี จาํนวนผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ในภาพรวม ผูเ้รียนระดบัชั�น

ปวช. และปวส. ระบบปรกติ และระบบทวภิาคี มีจาํนวนทั�งสิ�น 2,097 คน ผูเ้รียนที�มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์รวมทั�งสิ�น 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� แต่ยงัไม่มีขอ้มูล

สนบัสนุน

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

ตารางที� 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 1 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 3 6

1.2 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

1.3 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 3 9

1.4 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 4 8

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 4 80

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 3 9

1.7 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที�ได้ 202

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 240 84.17
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ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นความรู้ 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 3 6

2.2 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.3 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 3 9

2.4 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 4 8

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 4 80

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 3 9

2.7 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที�ได้ 202

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 240 84.17

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 3 6

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 2 5 10

3.3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15
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ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.4 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 3 9

3.5 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 4 8

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 4 80

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 3 9

3.8 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 222

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 3 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 260 85.38

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

2) จุดเด่น

1. การประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2561 ไดแ้ก่ ระดบั 3 ดาว ของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบั 4 ดาว ในภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร และระดบั 5 ดาว ในระดบั

ชาติ ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม 2. ผูเ้ขา้รับการทดสอบ V-Net ทั�งระดบั ปวช. และ

ปวส. มีค่าเฉลี�ยคะแนนสูงกวา่ ค่าเฉลี�ย คะแนนระดบัชาติ ทุกทกัษะ 3. สามารถติดการมีงานทาํและ

ศึกษาต่อ ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปวช. และปวส. จาํนวน 683 คน

3) จุดที�ควรพฒันา

1. ควรมีขอ้มูลหลกัฐานเกี�ยวกบักระบวนการดูแลและแนวแนวผูเ้รียน �. ควรมีขอ้มูลหลกัสูตรเกี�ยว

กบักระบวนการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ สมรรถนะในการ เป็นผูป้ระกอบการ หรือ

การประกอบอาชีพอิสระ �. ควรมีขอ้มูลหลกัฐานเกี�ยวกบัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ �. ควรมีขอ้มูล

หลกัฐานเกี�ยวกบัแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ �. ควรมีหลกัฐานเกี�ยวกบัการพฒันาผูเัรียน ดา้นคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์และการมีจิตอาสา รวมทั�งหลกัฐานของความร่มมือในสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหาร ครู บุคลากร

และผูเ้รียนใน การดาํเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา
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1. ควรพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถนาํออกสู่ตลาดไดจ้ริง �. ควร

พฒันาผูเ้รียนเพื�อเขา้รับการทดสอบ V-Net ทั�งระดบั ปวช. และปวส. เนน้ทกัษะที�มี คะแนนนอ้ย ไดแ้ก่

ทกัษะภาษาและการสื�อสาร ทกัษะการคิดและการแ้ปัญหา และทกัษะการ จดัการงานอาชีพ

5) ประเดน็ที�ต้องการให้มกีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบ (ไม่พบหลกัฐาน)

5.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน

- กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของสถานศึกษา เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถสาํเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนด และลดปัญหาการออกกลางคนั

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� 3 แรกเขา้ของรุ่นที�สาํเร็จการศึกษา

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� ๒ แรกเขา้ของรุ่นที�สาํเร็จการศึกษา

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ของรุ่นที�สาํเร็จการศึกษา

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ของรุ่นที�สาํเร็จการศึกษา

- ผลการดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของสถานศึกษา

5.2) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

- สถานศึกษามีกระบวนการการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผู ้

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผู ้

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา

- จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ

- จาํนวนผูเ้รียนประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

5.3) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

- ผลการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

ในสถานศึกษา

- การนาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไปใชป้ระโยชนจ์ริงในระดบัสถาน

ศึกษา   ระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ 

- รางวลัการประกวดนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัในระดบัจงัหวดั ระดบั

ภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ

5.4) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ

- สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ

วชิาชีพในการเขา้ร่วมการประกวด แข่งขนัทางดา้นทกัษะวชิาชีพ ทั�งในระดบัสถานศึกษา ระดบั

จงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ
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- ผลการประกวด แข่งขนัทางดา้นทกัษะวชิาชีพตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กาํหนด หรือเขา้ร่วมกบัหน่วยงานอื�น ๆ ทั�งในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ หรือระดบั

นานาชาติ

5.5) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

- กระบวนการประเมินมาตรฐานวชิาชีพเป็นไปตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กาํหนด

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� ๓ ที�ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� ๒ ที�ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� ๓ ที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพในครั� งแรก

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� ๒ ที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพในครั� งแรก

5.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� ๓ ที�ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� ๒ ที�ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร

5.7) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา

- กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาของสถานศึกษา

5.8) การบริการชุมชนและจิตอาสา

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาชีพของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- การใชน้วตักรรมในการบริการชุมชน วชิาการ วชิาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา

2.2 มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

2.2.1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้น

หลกัสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ

1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวชิาที�จดัการเรียนการสอนมีการพฒันาใหเ้ป็นหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะอยา่งเป็นระบบคิดเป็นร้อยละ 75
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื�อพฒันาหรือการ

ปรับปรุงหลกัสูตร มีการประสานงานกบัสถานประกอบการอยา่งต่อเนื�อง ในการพฒันาปรับปรุง

หลกัสูตร มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน รายวชิาร่วมกบัสถานประกอบการ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของ

เทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะที�ไดจ้ากการ

พฒันา มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�ไดจ้ากการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื�อง

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการดาํเนินการ โดยมอบหมายงานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ประชุมวางแผน กาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ร่วมกบัแผนกวชิา และผูเ้กี�ยวขอ้ง ประชุม

สมัมนากบัสถานประกอบการและสร้างเครือข่ายร่วมกนัในการจดัการศึกษา นาํขอ้มูลความ

ตอ้งการของสถานประกอบการมาจดัทาํและพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะไดอ้ยา่งเป็นระบบ

1.2) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม   หรือกาํหนด

รายวชิาเพิ�มเติม

1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวชิาที�มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติมจาํนวน 16 สาขาวชิา

1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวชิาที�มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติมคิดเป็นร้อยละ 76.19

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : ไดมี้การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม สถานศึกษาจดัการศึกษาทั�ง 2 หลกัสูตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ

(ปวช.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.) โดยไดน้าํขอ้มูลความตอ้งการของตลาด

แรงงานมาพฒันาหลกัสูตรฯ

1.3) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั

1.3.1) เชิงปริมาณ : แผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนมีการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา เพื�อกาํหนดหน่วยการเรียนรู้ที�มุ่ง

เนน้สมรรถนะอาชีพ แผนการจดัการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาํหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบติัและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที�หลากหลาย มีการกาํหนดการใชสื้�อ เครื�องมือ อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม และนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีการกาํหนด

แนวทางการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบวธีิการที�หลากหลาย
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1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : ครูผูส้อนมีการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้มี

การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง และจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที�หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM

Education เป็นตน้ รวมถึงมีการกาํหนดใหใ้ชสื้�อ เครื�องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารจดัการ

เรียนรู้ที�เหมาะสม มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และมีการกาํหนดแนวทางการวดัและ

ประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบ วธีิการที�หลากหลาย

1.4) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน

1.4.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจาํนวน 81 คน

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : ครูมีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํ คญั

และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยมีการติดตามการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน และให้

แผนเป็นจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การจดัการเรียนการสอน

1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอนจาํนวน 81 คน มี

แผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที�สอนจาํนวน 81 คน มีการจดัการเรียนการสอนตรงตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�หลากหลายจาํนวน 81 คน มีการใชสื้�อ นวตักรรม

เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนจาํนวน 81 คน มีการทาํ

วจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้จาํนวน 81 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด ส่ง

เสริม สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ตามสาขาวชิาและหนา้ที�ความรับผดิ

ชอบ และมีการกาํกบัดูแลใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์
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1.2) การบริหารจดัการชั�นเรียน

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนที�จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลจาํนวน 81 คน มีขอ้มูล

สารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั�นเรียนและรายวชิาเป็นปัจจุบนัจาํนวน 81 คน มีการใชเ้ทคนิควธีิ

การบริหารจดัการชั�นเรียนใหมี้บรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้จาํนวน 81 คน มีการใชว้ธีิการเสริม

แรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมั�นตั�งใจในการเรียนจาํนวน 81 คน มีการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคล

ดา้นการเรียนและดา้นอื�น ๆ จาํนวน 81 คน

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการบริหารจดัการชั�นเรียนคิดเป็นร้อยละ 100

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : ครูผูส้อนมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั�นเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 โดย

ฝ่าย วชิาการ/งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ร่วมกบัแผนกวชิาและงานที�เกี�ยวขอ้งและครูผู ้

สอน ร่วมกาํหนดแนว ทางการปฏิบติั การจดัเกบ็ขอ้มูลผูแ้ละเอกสารประจาํชั�นเรียน และรายวชิา

เพื�อครูผูส้อนกาํกบั ติดตามดูแล แนะ แนวในดา้นการเรียนและดา้นอื�น ๆ

1.3) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

1.3.1) เชิงปริมาณ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียน

การสอนจาํนวน 75 หอ้ง

1.3.2) เชิงคุณภาพ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ

เรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 96.15

1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า

สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ สืบคน้ เผยแพร่ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร กิจกรรม

ของสถานศึกษาต่อผูใ้ชข้อ้มูล ทั�งภายในและภายนอก ส่งผลใหว้ทิยาลยัมีระบบสารสนเทศและ

เครือข่ายเพื�อการบริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพ

2.2.3 ด้านการบริหารจดัการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการ

บริหารจดัการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ

1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพจาํนวน 81

คน ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชั�วโมงต่อปีจาํนวน 81 คน มีการนาํผลจากการพฒันา

ตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจาํนวน 81 คน มีผลงานจากการ

พฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพจาํนวน 81 คน มีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการ

พฒันาวชิาชีพที�ไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่จาํนวน 81 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพคิดเป็นร้อยละ 100
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1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด โดย

ไดส่้งเสริม สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ตามสาขาวชิาและหนา้ที�ความ

รับผดิชอบ มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน โดยผูเ้รียน และการนิเทศของฝ่ายบริหาร

แผนกวชิา จนเกิดผลงานทางวชิาการ

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาคิดเป็นร้อย

ละ 63.78

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา ผู ้

บริหารสถานศึกษามีนวตักรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : ผูบ้ริหาร กาํหนดบทบาทหนา้ที�ความรับผดิชอบ สร้างการมีส่วนร่วม ให้

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ร่วมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ประจาํ

ปีงบประมาณ 2562-2566 ,ร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา ,ร่วมจดัแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี ,และร่วมจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.3) การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา

1.3.1) เชิงปริมาณ : มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1044 Mbps สาํหรับบริหารจดัการภายในสถาน

ศึกษาครบทุกฝ่ายที�มีประสิทธิภาพ

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้ขอ้มูลพื�นฐานที�จาํเป็นในการบริหารจดัการศึกษา

มีระบบขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการนาํ

ผลจากการประเมินไปใชพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา

1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารจดัการ

ระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และดาํเนินการบริหารบนพื�นฐานขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อลดความ

เสี�ยงในการจดัการ ปัญหา มีช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�สะดวก

และมีความปลอดภยั และยงัมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยเีพื�อนาํปัญหา อุปสรรค

ไปปรับปรุงพฒันาทั�งเทคนิควธีิการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้

บริหาร ครู ผูเ้รียน

1.4) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี
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1.4.1) เชิงปริมาณ : 1) สาขาวชิาที�จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคีคิดเป็นร้อยละ 33.33 2) ผู ้

เรียนที�ศึกษาในระบบทวภิาคีคิดเป็นร้อยละ 10.27

1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาปฏิบติัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประกอบดว้ยขั�นตอน

ดงันี�  1) เตรียมความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 2) วางแผนในการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 3) จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 4) ขั�นติดตาม ตรวจ

สอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 5) สรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เขา้มีส่วนร่วมกบัสถาน

ศึกษาในการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี มีการระดมทรัพยากรในการจดัการ

เรียนการสอน เพื�อยกระดบัและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

1.5) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน

1.5.1) เชิงปริมาณ : สาขาวชิาที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ

90.48

1.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที�หลากหลายในการ

จดัการอาชีวศึกษาทั�งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

หน่วยงานอื�น ๆ เพื�อพฒันาศกัยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ มีการจดัใหค้รูพิเศษ ครู

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุในสถานประกอบการ ทั�งในและต่างประเทศ

ร่วมพฒันาผูเ้รียน มีการระดมทรัพยากรเพื�อพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และปรากฏ

ผลการพฒันาตามวตัถุประสงคข์องการระดมทรัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผน โครงการในการระดบทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย เพื�อ

การปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

1.5.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วสัดุ

อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์รวมถึงทรัพยากรบุคคล เช่น ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รง

คุณวฒิุในสถานประกอบการ ทั�งในและต่างประเทศ เพื�อใชร่้วมกนัในการพฒันาผูเ้รียน

1.6) อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

1.6.1) เชิงปริมาณ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานที�ไดรั้บการพฒันาใหเ้อื�อต่อการ

จดัการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 47.44

1.6.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีอาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรง

ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ�งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการผูเ้รียนเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ และมีการพฒันาดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศันข์องสถานศึกษาใหเ้อื�อต่อการจดัการเรียนรู้
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มีแผนงาน โครงการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติั

การ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ�งอาํนวยความสะดวกใหมี้ความพร้อมและ

เพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียน ผูรั้บบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผูเ้รียน มีการ

พฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ�งอาํนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที�กาํหนด จดัสภาพ

แวดลอ้ม ภูมิทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน

ฟาร์ม และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการจดัการเรียนรู้ ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ภูมิทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

และสิ�งอาํนวยความสะดวกใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา

1.6.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีอาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้

และสิ�งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการผูเ้รียนเพียงพอต่อความตอ้งการ และมีการพฒันาดูแล

สภาพแวดลอ้ม โดยมีการมอบหมายหนา้ที�ความรับผดิชอบ ใหง้านอาคารและสถานที� ร่วมกบั

แผนกวชิาการออกแบบ พฒันา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์ใหมี้ความสวยงาม ร่มรื�น

ปลอดภยั มีบรรยากาศเอื�อต่อการเรียนรู้

1.7) ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน

1.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม

ภายในสถานศึกษา ระบบการสื�อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการบาํรุงรักษา

และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

1.7.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจดัการ ระบบไฟฟ้าที�เหมาะสมกบัสภาพใชง้านใน

สถานศึกษา ไดแ้ก่ ระบบส่งกาํลงั ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติั

การ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวสัดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และ

ปลอดภยั ระบบประปา นํ�าดื�ม นํ�าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ ถนน ช่องทางเดิน ระบบคมนาคม

ในสถานศึกษาที�สะดวก ปลอดภยั ระบบระบายนํ�า ระบบกาํจดัขยะภายในสถานศึกษาที�

สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ระบบการสื�อสารภายใน และภายนอกที�ทนัสมยั สะดวก

รวดเร็ว ระบบรักษาความปลอดภยั

1.7.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษาใหค้วามสาํคญัต่อระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน มีการบาํรุง

รักษา ซ่อมแซม ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดี เป็นที�พึงพอใจต่อครู และบุคลากรของสถานศึกษา โดยมีผล

การประเมิน อยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม

1.8) แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ

1.8.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนที�ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการคิดเป็นร้อยละ 75.35
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1.8.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ หอ้ง

สมุดอยา่งต่อเนื�อง มีศูนยว์ทิยบริการ หอ้งสมุดที�มีสภาพแวดลอ้มเอื�อต่อการศึกษา คน้ควา้ ของครู

และบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน และผูส้นใจ มีศูนยว์ทิยบริการ หอ้งสมุดที�มีจาํนวนหนงัสือต่อ

จาํนวนผูเ้รียนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด และมีระบบสืบคน้ดว้ยตนเองเพียงพอ มีการ

สร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเขา้ใชบ้ริการศูนยว์ทิยบริการ หอ้งสมุดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน

ทั�งหมด มีแหล่งเรียนรู้ สื�อ อุปกรณ์ หอ้งเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวชิา

1.8.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีศูนยว์ทิยบริการหรือหอ้งสมุดที�มีสภาพแวดลอ้มเอื�อต่อการ

ศึกษา คน้ควา้ ของผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี�  แผนกวชิายงัไดพ้ฒันา

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการใหมี้สื�อ อุปกรณ์ ที�เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ มีการพฒันาหอ้งเรียน

เฉพาะทางในทุกสาขาวชิา และพฒันาสถานที�ภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดว้ย ไดแ้ก่

ศูนยบ่์มเพาะเพื�อวสิากิจชุมชน ธนาคารในโรงเรียน ร้านคา้มินิมาร์ท เป็นตน้

1.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา

1.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื�นที�ใชง้านของสถานศึกษา

1044 Mbps

1.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการ

ใชง้าน มีผูรั้บผดิชอบ ดูแล และบริหารจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล ระบบความปลอดภยัในการ

จดัเกบ็และใชข้อ้มูล มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื�นที�ใชง้านภายในสถานศึกษา มี

ระบบสารสนเทศเชื�อมโยงการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื�อมโยงการ

บริหารจดัการภายนอกสถานศึกษา

1.9.3) ผลการวเิคราะห์ : การวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ส่งผลใหว้ทิยาลยัมีระบบ

สารสนเทศและเครือข่าย เพื�อการบริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า

สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํงาน สืบคน้ เผยแพร่ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

กิจกรรมของสถานศึกษาต่อผูใ้ชข้อ้มูลทั�งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

1.10) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

1.10.1) เชิงปริมาณ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ

เรียนการสอนจาํนวน 75 หอ้ง

1.10.2) เชิงคุณภาพ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ

เรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 96.15

1.10.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า

สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ สืบคน้ เผยแพร่ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร กิจกรรม
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ของสถานศึกษาต่อผูใ้ชข้อ้มูล ทั�งภายในและภายนอก ส่งผลใหว้ทิยาลยัมีระบบสารสนเทศและ

เครือข่ายเพื�อการบริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพ

2.2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบัิติ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติัตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

1.1.1) เชิงปริมาณ : 1) สาขาวชิาที�จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคีคิดเป็นร้อยละ 33.33 2) ผู ้

เรียนที�ศึกษาในระบบทวภิาคีคิดเป็นร้อยละ 10.27

1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาปฏิบติัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประกอบดว้ยขั�นตอน

ดงันี�  1) เตรียมความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 2) วางแผนในการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 3) จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 4) ขั�นติดตาม ตรวจ

สอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 5) สรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เขา้มีส่วนร่วมกบัสถาน

ศึกษาในการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี มีการระดมทรัพยากรในการจดัการ

เรียนการสอน เพื�อยกระดบัและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

1.2) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน

1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวชิาที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ

90.48

1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที�หลากหลายในการ

จดัการอาชีวศึกษาทั�งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

หน่วยงานอื�น ๆ เพื�อพฒันาศกัยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ มีการจดัใหค้รูพิเศษ ครู

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุในสถานประกอบการ ทั�งในและต่างประเทศ

ร่วมพฒันาผูเ้รียน มีการระดมทรัพยากรเพื�อพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และปรากฏ

ผลการพฒันาตามวตัถุประสงคข์องการระดมทรัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผน โครงการในการระดบทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย เพื�อ

การปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วสัดุ

อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์รวมถึงทรัพยากรบุคคล เช่น ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รง
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คุณวฒิุในสถานประกอบการ ทั�งในและต่างประเทศ เพื�อใชร่้วมกนัในการพฒันาผูเ้รียน

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา

1.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจาํนวน 5 กิจกรรม

1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้บ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขา้ร่วม

กิจกรรมบริการชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการ เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาชีพ เขา้ร่วม

กิจกรรมจิตอาสา สถานศึกษามีนวตักรรมการบริการชุมชน วชิาการ วชิาชีพ และจิตอาสาของ

สถานศึกษา

1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : 1. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์

ฝ่ายบริหาร หวัหนา้แผนก และครูผูส้อน ประชุมวางแผน กาํหนดกระบวนการทาํงาน และ

แนวทางการปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์จดั

โครงการ/กิจกรรม 2. มี จาํนวนผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ในภาพรวม ผูเ้รียนระดบัชั�น

ปวช. และปวส. ระบบปรกติ และระบบทวภิาคี มีจาํนวนทั�งสิ�น 2,097 คน ผูเ้รียนที�มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์รวมทั�งสิ�น 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� แต่ยงัไม่มีขอ้มูล

สนบัสนุน

1.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา

1.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื�นที�ใชง้านของสถานศึกษา

1044 Mbps

1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการ

ใชง้าน มีผูรั้บผดิชอบ ดูแล และบริหารจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล ระบบความปลอดภยัในการ

จดัเกบ็และใชข้อ้มูล มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื�นที�ใชง้านภายในสถานศึกษา มี

ระบบสารสนเทศเชื�อมโยงการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื�อมโยงการ

บริหารจดัการภายนอกสถานศึกษา

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : การวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ส่งผลใหว้ทิยาลยัมีระบบ

สารสนเทศและเครือข่าย เพื�อการบริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า

สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํงาน สืบคน้ เผยแพร่ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

กิจกรรมของสถานศึกษาต่อผูใ้ชข้อ้มูลทั�งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

1.5) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

1.5.1) เชิงปริมาณ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียน

การสอนจาํนวน 75 หอ้ง
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1.5.2) เชิงคุณภาพ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ

เรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 96.15

1.5.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า

สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ สืบคน้ เผยแพร่ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร กิจกรรม

ของสถานศึกษาต่อผูใ้ชข้อ้มูล ทั�งภายในและภายนอก ส่งผลใหว้ทิยาลยัมีระบบสารสนเทศและ

เครือข่ายเพื�อการบริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

ตารางที� 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 2 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม   หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม
3 4 12

1.3 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10

1.4 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
3 5 15

ผลรวมคะแนนที�ได้ 47

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 50 94.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25

2.2 การบริหารจดัการชั�นเรียน 3 5 15

2.3 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการ

สอนในชั�นเรียน
2 5 10
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ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ผลรวมคะแนนที�ได้ 50

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 50 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านการบริหารจดัการ

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 5 10

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25

3.3 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.4 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

3.5 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

3.6 อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองาน

ฟาร์ม
2 5 10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน 2 5 10

3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 2 5 10

3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

3.10 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียน

การสอนในชั�นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 150

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 3 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 150 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 3 ดา้นการบริหารจดัการ 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ
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ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ประเดน็การประเมนิที� 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

4.2 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

4.5 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการ

สอนในชั�นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 70

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 4 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 70 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

2) จุดเด่น

�.ดา้นการจดัการเรียนการสอนในภาพรวม ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนรายวชิา ใชว้ธีิการวดัและ

ประเมินผลที�หลากหลาย เช่น ประเมินผลตามสภาพจริง การสอนซ่อมเสริม และการประเมินผลร่วมกบั

สถานประกอบการ เป็นตน้ �.ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผูน้าํ มีวสิยัทศัน ์ในการบริหาร

สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาคุณภาพ และมีมาตรฐาน

เป็นที�ยอมรับของสงัคม �.ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั�นในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกดา้น มี

ผลเป็นที�ยอมรับจากองคก์รภายในและภายนอกจนเป็นที�ประจกัษ ์�.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูง

ทั�งดา้นวชิาการและวชิาชีพ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ มีผลงานสามารถเลื�อนวทิยฐานะ เป็นที�ยอมรับของ

ชุมชน ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรั้บรางวลั และประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง

3) จุดที�ควรพฒันา

�.การพฒันาการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ จดัสมัมนาเพื�อร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อใช้

พฒันาหลกัสูตร หรือรายวชิาครอบคลุมทุกสาขางาน �.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บทุน

ทั�งการศึกษาเพื�อศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น ทุนการพฒันาดา้นการวจิยั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเผยแพร่

ผลงานการวจิยัในเวทีระดบัชาติมากขึ�น

4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา
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�.สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนในการใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ในการพฒันาและสร้างความ

ร่วมมือในการสร้างสรรคสิ์�งประดิษฐ ์นวตักรรม หรืองานวจิยั �.ควรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นกัเรียนและนกัศึกษา ใหเ้ป็นตน้แบบทางคุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเนื�อง �.สถาน

ศึกษาควรส่งเสริม สนบัสนุนครูผูส้อนใหพ้ฒันาตนเอง โดยเขา้รับการอบรมวชิาชีพ และวชิาการต่างๆ

ตลอดจนเพื�อการขอเลื�อนวทิยฐานะของใหสู้งขึ�น

5) ประเดน็ที�ต้องการให้มกีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบ (ไม่พบหลกัฐาน)

5.1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ

- การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา

- มีหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน

- มีการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะ

5.2) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม   หรือ

กาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม

- จาํนวนสาขาวชิาหรือสาขางานที�สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน

- จาํนวนสาขาวชิาหรือสาขางานมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม

5.3) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั

- แผนการจดัการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะที�พึงประสงค์

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนการจดัการเรียนรู้มีการกาํหนดการใชสื้�อ เครื�องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารจดัการ

เรียนรู้ที�เหมาะสม และนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

- แผนการจดัการเรียนรู้มีการกาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบ

วธีิการ ที�หลากหลาย

5.4) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน

- จาํนวนครูผูส้อนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและนาํไปใช้

ในการจดั การเรียนการสอน

5.5) การจดัการเรียนการสอน

- จาํนวนครูผูส้อนทั�งหมดของสถานศึกษา
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- จาํนวนครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�มีแผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกรายวชิาที�สอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอน  

ที�หลากหลาย มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง

- จาํนวนครูผูส้อนที�ใชสื้�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการ

เรียน   การสอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�ครูทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้

5.6) การบริหารจดัการชั�นเรียน

- จาํนวนครูผูส้อนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล

- จาํนวนครูผูส้อนที�มีขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั�นเรียนและรายวชิาเป็นปัจจุบนั

- จาํนวนครูผูส้อนที�ใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั�นเรียนใหมี้บรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้

- จาํนวนครูผูส้อนที�ใชว้ธีิเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมั�นตั�งใจในการเรียน

- จาํนวนครูผูส้อนที�ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียนและดา้นอื�น ๆ

5.7) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ

- จาํนวนครูผูส้อนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพ

- จาํนวนครูผูส้อนไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชั�วโมงต่อปี

- จาํนวนครูผูส้อนที�นาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ

5.8) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา

- การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจดัการสถานศึกษา

5.9) การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา

- ขอ้มูลพื�นฐานที�จาํเป็นในการบริหารจดัการศึกษา

- มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศึกษา
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- การใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศึกษา

5.10) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

- ความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา

- การวางแผนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา

- การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา

- การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา

- การสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา

5.11) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน

- แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที�หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ทั�งในประเทศ

และหรือต่างประเทศ

- เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา

- จาํนวนสาขางานทั�งหมดที�สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน

- จาํนวนสาขางานที�จดัใหค้รูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุในสถาน

ประกอบการ ทั�งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียน

- ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

5.12) การบริการชุมชนและจิตอาสา

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาชีพของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- การใชน้วตักรรมในการบริการชุมชน วชิาการ วชิาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา

5.13) อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

- อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ   สิ�ง

อาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการผูเ้รียนเพียงพอต่อความตอ้งการ

- การพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่ง

การเรียนรู้   โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ�งอาํนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที�

กาํหนด

- สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน

หรือ งานฟาร์ม และสิ�งอาํนวยความสะดวกเอื�อต่อการจดัการเรียนรู้
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5.14) ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน

- ระบบไฟฟ้าที�เหมาะสมกบัสภาพใชง้านในสถานศึกษา

- ระบบประปา หรือนํ�าดื�ม นํ�าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

- ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที�สะดวก ปลอดภยั มีระบบระบายนํ�า

ระบบกาํจดัขยะภายในสถานศึกษาที�สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา

- ระบบการสื�อสารภายใน และภายนอกที�ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว

- ระบบรักษาความปลอดภยั

5.15) แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ

- ศูนยว์ทิยบริการหรือหอ้งสมุดมีสภาพแวดลอ้มเอื�อต่อการศึกษา คน้ควา้ของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเ้รียน หรือผูส้นใจ

- จาํนวนหนงัสือต่อจาํนวนผูเ้รียนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด และมีระบบสืบคน้ดว้ย

ตนเองเพียงพอ

- จาํนวนผูเ้รียนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนสาขาวชิาที�สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน

- จาํนวนสาขาวชิาที�มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื�อ อุปกรณ์ หอ้งเรียนเฉพาะทาง

5.16) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา

- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน

- ผูรั้บผดิชอบ ดูแล และบริหารจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล ระบบความปลอดภยัในการจดัเกบ็

และ   ใชข้อ้มูล

- ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื�นที�ใชง้านภายในสถานศึกษา

- ระบบสารสนเทศเชื�อมโยงการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา

- ระบบสารสนเทศเชื�อมโยงการบริหารจดัการภายนอกสถานศึกษา

5.17) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน

- จาํนวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอน

2.3 มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�
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1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ

1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพจาํนวน 81

คน ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชั�วโมงต่อปีจาํนวน 81 คน มีการนาํผลจากการพฒันา

ตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจาํนวน 81 คน มีผลงานจากการ

พฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพจาํนวน 81 คน มีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการ

พฒันาวชิาชีพที�ไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่จาํนวน 81 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพคิดเป็นร้อยละ 100

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด โดย

ไดส่้งเสริม สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ตามสาขาวชิาและหนา้ที�ความ

รับผดิชอบ มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน โดยผูเ้รียน และการนิเทศของฝ่ายบริหาร

แผนกวชิา จนเกิดผลงานทางวชิาการ

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาคิดเป็นร้อย

ละ 63.78

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา ผู ้

บริหารสถานศึกษามีนวตักรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา

1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : ผูบ้ริหาร กาํหนดบทบาทหนา้ที�ความรับผดิชอบ สร้างการมีส่วนร่วม ให้

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ร่วมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ประจาํ

ปีงบประมาณ 2562-2566 ,ร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา ,ร่วมจดัแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี ,และร่วมจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.3) การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา

1.3.1) เชิงปริมาณ : มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1044 Mbps สาํหรับบริหารจดัการภายในสถาน

ศึกษาครบทุกฝ่ายที�มีประสิทธิภาพ

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้ขอ้มูลพื�นฐานที�จาํเป็นในการบริหารจดัการศึกษา

มีระบบขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการนาํ

ผลจากการประเมินไปใชพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา
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1.3.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารจดัการ

ระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และดาํเนินการบริหารบนพื�นฐานขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อลดความ

เสี�ยงในการจดัการ ปัญหา มีช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�สะดวก

และมีความปลอดภยั และยงัมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยเีพื�อนาํปัญหา อุปสรรค

ไปปรับปรุงพฒันาทั�งเทคนิควธีิการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้

บริหาร ครู ผูเ้รียน

1.4) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน

1.4.1) เชิงปริมาณ : สาขาวชิาที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ

90.48

1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที�หลากหลายในการ

จดัการอาชีวศึกษาทั�งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

หน่วยงานอื�น ๆ เพื�อพฒันาศกัยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ มีการจดัใหค้รูพิเศษ ครู

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุในสถานประกอบการ ทั�งในและต่างประเทศ

ร่วมพฒันาผูเ้รียน มีการระดมทรัพยากรเพื�อพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และปรากฏ

ผลการพฒันาตามวตัถุประสงคข์องการระดมทรัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผน โครงการในการระดบทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย เพื�อ

การปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

1.4.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วสัดุ

อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์รวมถึงทรัพยากรบุคคล เช่น ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รง

คุณวฒิุในสถานประกอบการ ทั�งในและต่างประเทศ เพื�อใชร่้วมกนัในการพฒันาผูเ้รียน

1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา

1.5.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจาํนวน 5 กิจกรรม

1.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้บ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขา้ร่วม

กิจกรรมบริการชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการ เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาชีพ เขา้ร่วม

กิจกรรมจิตอาสา สถานศึกษามีนวตักรรมการบริการชุมชน วชิาการ วชิาชีพ และจิตอาสาของ

สถานศึกษา

1.5.3) ผลการวเิคราะห์ : 1. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์

ฝ่ายบริหาร หวัหนา้แผนก และครูผูส้อน ประชุมวางแผน กาํหนดกระบวนการทาํงาน และ

แนวทางการปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์จดั

โครงการ/กิจกรรม 2. มี จาํนวนผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ในภาพรวม ผูเ้รียนระดบัชั�น
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ปวช. และปวส. ระบบปรกติ และระบบทวภิาคี มีจาํนวนทั�งสิ�น 2,097 คน ผูเ้รียนที�มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์รวมทั�งสิ�น 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� แต่ยงัไม่มีขอ้มูล

สนบัสนุน

2.3.2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยัตามรายการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัทั�งหมด 153 ชิ�น

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไดรั้บรางวลัจาก

การประกวดระดบันานาชาติ 0 รางวลั ระดบัชาติ 0 รางวลั ระดบัภาค 68 รางวลั ระดบัจงัหวดั 85

รางวลั

1.1.3) ผลการวเิคราะห์ : ไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบั 1 สถานศึกษาส่งเสริมผูส้อนจดัทาํวจิยัคิดเป็น ร้อยละ

100 ของจาํนวนผูส้อน และบูรณาการความรู้จากรายวชิาต่าง ๆ 2. จดัโครงการส่งเสริม สนบัสนุน

ใหผู้เ้รียนพฒันา นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์และโครงงาน จดักิจกรรมประกวดผล

งานภายในวทิยาลยั และส่งเสริมให ้� สถานศึกษาเผยแพร่ต่อชุมชนผา่นช่องทางต่าง ๆ 4 ผลการ

ประกวดของนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ในปีการศึกษา 2561 ผูเ้รียนจดัทาํสิ�งประดิษฐ ์เขา้ประกวดใน

ระดบั อาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 20 เรื�อง และไดผ้า่นมหาเกณฑก์ารเมินไดรั้บรางวลั ไป

ประกวดในระดบัภาค ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง ผูเ้รียนจดัทาํโครงงาน

เขา้ประกวดในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 7 เรื�อง และผา่นเกณฑก์ารประกวดในระดบัภาค

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 เรื�อง รวมผลงาน ทั�งสิ�งประดิษฐแ์ละโครงงานที�

ส่งเขา้ประกวด จาํนวน 27 เรื�อง และรับรางวลั จาํนวน 12 เรื�อง คิดเป็นร้อยละ 44.44

1.2) การจดัการเรียนการสอน

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอนจาํนวน 81 คน มี

แผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที�สอนจาํนวน 81 คน มีการจดัการเรียนการสอนตรงตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�หลากหลายจาํนวน 81 คน มีการใชสื้�อ นวตักรรม

เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนจาํนวน 81 คน มีการทาํ

วจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้จาํนวน 81 คน

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100
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1.2.3) ผลการวเิคราะห์ : สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด ส่ง

เสริม สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ตามสาขาวชิาและหนา้ที�ความรับผดิ

ชอบ และมีการกาํกบัดูแลใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตารางที� 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 3 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 5 10

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25

1.3 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ

สถานศึกษา
5 5 25

1.4 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 80

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 80 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 3 9

2.2 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25

ผลรวมคะแนนที�ได้ 34

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 40 85.00
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ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้ 

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

2) จุดเด่น

มีการนิเทศภายในในการจดัการเรียนการสอน แต่ทั�งนี�ตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการนาํความรู้

ประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการพฒันาตนเองมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

3) จุดที�ควรพฒันา

1. ควรแสดงหลกัฐานขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันาตนเองของครูในสถานศึกษา �. ควรมีขอ้มูลหลกัฐาน

ดา้นการสร้างนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรืองานวจิยั และผลของการนาํไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์

4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

1. การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของครูในสถานศึกษา �. การพฒันาความรู้ดา้นการนาํนวตักรรม สิ�ง

ประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค ์งานวจิยั ไปใชใ้หเ้กิด ประโยชน์

5) ประเดน็ที�ต้องการให้มกีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบ (ไม่พบหลกัฐาน)

5.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

- ผลการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั

ในสถานศึกษา

- การนาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไปใชป้ระโยชนจ์ริงในระดบัสถาน

ศึกษา   ระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ 

- รางวลัการประกวดนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัในระดบัจงัหวดั ระดบั

ภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ

5.2) การจดัการเรียนการสอน

- จาํนวนครูผูส้อนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�มีแผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกรายวชิาที�สอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอน  

ที�หลากหลาย มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง
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- จาํนวนครูผูส้อนที�ใชสื้�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการ

เรียน   การสอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�ครูทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้

5.3) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ

- จาํนวนครูผูส้อนทั�งหมดของสถานศึกษา

- จาํนวนครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพ

- จาํนวนครูผูส้อนไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชั�วโมงต่อปี

- จาํนวนครูผูส้อนที�นาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอน

- จาํนวนครูผูส้อนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ

5.4) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา

- การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจดัการสถานศึกษา

5.5) การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา

- ขอ้มูลพื�นฐานที�จาํเป็นในการบริหารจดัการศึกษา

- มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศึกษา

- การใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศึกษา

5.6) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน

- แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที�หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ทั�งในประเทศ

และหรือต่างประเทศ

- เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา

- จาํนวนสาขางานทั�งหมดที�สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน

- จาํนวนสาขางานที�จดัใหค้รูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ครูผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุในสถาน

ประกอบการ ทั�งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียน

- ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

5.7) การบริการชุมชนและจิตอาสา
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- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาชีพของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน

- การใชน้วตักรรมในการบริการชุมชน วชิาการ วชิาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา

ตารางที� 5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.����
ร้อยละ

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์ 84.59

ประเดน็ที� 1.1 ดา้นความรู้ 84.17

ประเดน็ที� 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 84.17

ประเดน็ที� 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 85.38

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา 99.06

ประเดน็ที� 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 94

ประเดน็ที� 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเดน็ที� 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100

ประเดน็ที� 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 100

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95

ประเดน็ที� 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 100

ประเดน็ที� 3.2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 85

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.58

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน

กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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คาํรับรองของกรรมการวเิคราะห์รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  

และประเดน็ที�ต้องการให้มกีารประเมนิและตดิตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2561 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เมื�อวนัที� NaN undefined NaN

ขอรับรองวา่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษาและประเดน็ที�ตอ้งการใหมี้การประเมินและติดตามตรวจสอบ  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นที�เรียบร้อยแลว้

นายปัญญาชาติ วงษปั์ญญา 

คณะกรรมการวเิคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง

นางตฤณธศร พกุพิบูลย์ 

คณะกรรมการวเิคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง

นางศศิธร กลุสิริสวสัดิ�  

คณะกรรมการวเิคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง


