
รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

อาชีวศึกษาจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ขอมูลแกไขเมื่อ เวลา



สวนท่ี 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)



สวนท่ี 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

   

  โทรศัพท   โทรสาร 

  E-mail   Website 

  ประวัติสถานศึกษา

  

  การจัดการศึกษา

  

  สภาพชุมชน

  

  สภาพเศรษฐกิจ

  

  สภาพสังคม

  

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3



ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

รวม ปวช.

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา NaN

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 NaN

ปวส.2 NaN

รวม NaN

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา NaN

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 NaN

ปวส.2 NaN

รวม NaN

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผู

อำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ
-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการ

รับรอง



ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการพลเรือน - -

พนักงานราชการครู

พนักงานราชการ(อื่น) - -

ครูพิเศษสอน

เจาหนาที่ - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน

ขับรถ/ ฯ)
- -

รวม ครู

รวมทั้งส้ิน

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)

รวม(สาขา

วิชา)

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

คหกรรม

เกษตรกรรม

ประมง

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

อุตสาหกรรมส่ิงทอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

พาณิชยนาวี



ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)

รวม(สาขา

วิชา)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม

รวมทั้งส้ิน

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

อาคารปฏิบัติการ

อาคารวิทยบริการ

อาคารอเนกประสงค

อาคารอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร NaN

งบดำเนินงาน NaN

งบลงทุน NaN

งบเงินอุดหนุน NaN

งบรายจายอื่น NaN

รวมทั้งสิ้น NaN

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  

  อัตลักษณ



  

  เอกลักษณ

  

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  

  พันธกิจ

  

  เปาประสงค

  

  ยุทธศาสตร

  

  กลยุทธ

  

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย



  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย



สวนท่ี 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 0 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



สวนท่ี 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ดานความรู

1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ดานความรู

1.1 การดูแบบและแนะแนวผูเรียน

  1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  184 คน

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 53.18 

  1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  1.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  100 คน

                       2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  60 คน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  60  คน  

  1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูใน

ระดับ  ยอดเยี่ยม

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  1.3.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ



  1.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

1.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  1.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

24  คน

  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน  24  คน

  1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  1.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

201  คน

  1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 100

  1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  1.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)     

  1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  1.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  184  คน

  1.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี



งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

96.82 

  1.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1. ดานความรู

2. ดานทักษะและการประยุกตใช

2. ดานทักษะและการประยุกตใช

2.1 การดูแบและแนะแนวผูเรียน

  2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  184 คน

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 53.18

  2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 100 คน

                        2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  60 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  67  คน  

  2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  2.3.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

2.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ



  2.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

24  คน

  2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน 24  คน

  2.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  2.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

201  คน

  2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 93.27

  2.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  2.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)    - 

  2.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  2.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  184  คน

  2.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

51.95 

  2.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม



4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2. ดานทักษะและการประยุกตใช

2.1 การดูแบและแนะแนวผูเรียน

  2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  184 คน

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 53.18 

  2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 100 คน

                        2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 60 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  67  คน  

  2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  2.3.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

2.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  2.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

24  คน



  2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน 24  คน

  2.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  2.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

201  คน

  2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 93.27

  2.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  2.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)    

  2.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  2.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  184  คน

  2.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

53.18 

  2.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง



ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

3.1 การดูแบและแนะแนวผูเรียน

  3.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  184 คน

  3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา รอยละ 53.18

  3.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

  3.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

จำนวน  644  คน                

  3.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หรือผล

การประเมิน อวท หรือ อกท. รอยละ 100  

  3.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  3.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  100 คน

                        2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  60 คน 

  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  67  คน  

  3.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  3.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  3.4.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  3.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ



ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

3.5  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  3.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

24  คน

  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน  24  คน

  3.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  3.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

201  คน

  3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 93.27

  3.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  3.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)   -

  3.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  3.8.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  184  คน

  3.8.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

96.82 



  3.8.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  3.9.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รอยละ 100 

  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคา

คะแนน  5 คะแนน

  3.9.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนรวมเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการบริการชุมชนและจิตอาสา  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  2) จุดเดน

      -  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ที่ไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย

      -  สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการปรับปรุงรายวิชาตามความตองการของสถานประกอบการ

และทันตอการเปล่ียนแปลง

     ดานเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย

      -  สถานศึกษามีการบริหารทางดานวิชาการและดานวิชาชีพแกชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

3) จุดที่ควรพัฒนา

    - สถานศึกษาตองจัดใหมีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

    - สถานศึกษาจัดใหเขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

    - สถานศึกษาควรใหครูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน สามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผู

เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน

    - สถานศึกษาจัดใหครูทุกคน เขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องตามเกณฑที่กำหนด

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

  1.1.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลัก

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  รอยละ 100

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะอยางเปนระบบ 

จำนวน  7  แผนก

  1.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

  1.2.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน 38 

รายวิชา

  1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถ

นะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม รอยละ 100

  1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

  1.3.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  รอยละ 

100 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  จำนวน 7 แผนก

วิชา

  1.3.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ



คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน

  1.4.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน   จำนวน 37 คน 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  1.4.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชเปนแบบอยาง

ในการจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1  การจัดการเรียนการสอน

  2.1.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   

จำนวน  35  คน 

                         2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน 

37 คน 

                         3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  จำนวน  37 คน

                         4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  37  คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่มำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู  จำนวน  37 คน 

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  รอยละ 

100 

  2.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ



คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

  2.2.1  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 36 คน

                         2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน

และรายวิชาเปนปจจุบัน  จำนวน  36  คน

                         3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  จำนวน  37  คน

                         4. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน

การเรียน  จำนวน  36 คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุุคคลดานการเรียนและ

ดานอื่นๆ จำนวน  36  คน

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  รอยละ 

100

  2.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  2.3.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

จำนวน  8 หอง

  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  8 หอง

  2.3.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการเขาถึงระบบอิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูใน

ระดับ  ยอดเยี่ยม

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3. ดานการบริหารจัดการ

3.1  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

  3.1.1  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา



วิชาชีพ  จำนวน  40 คน

                         2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จำนวน 27 คน

                         3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  40 คน

                         4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  40 คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร  จำนวน  40  คน 

  3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 100

  3.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

สมรรถนะของครูผูสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

  3.2.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   

รอยละ 100

  3.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ระดับ

คาแนน 5 คะแนน

  3.2.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษา  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

  3.3.1)  เชิงปริมาณ  : มีระบเครือขายอิเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 100 

  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน  5 คะแนน

  3.3.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  3.4.1)  เชิงปริมาณ  : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  รอย

ละ  100



                          2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  รอยละ  100

  3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คา

คะแนน  5 คะแนน 

  3.4.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยูในระดับ  ยอดเย่ียม

3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

  3.5.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.5.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม

  3.6.1  เชิงปริมาณ  : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนา

ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู  รอยละ 100 

  3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานหรืองานฟารม  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.6.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของเขามาใชบริการ 

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม อยูในนระดับ  ยอดเยี่ยม

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

  3.7.1)  เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปาการ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อภายในและระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุง

รักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง รอยละ 100 

  3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ระดับคา

คะแนน 5 คะแนน

  3.7.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  อยูใน

นระดับ  ยอดเยี่ยม

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

  3.8.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ 

100 



  3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ระดับคา

คะแนน 5 คะแนน

  3.8.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

อยูในนระดับ  ยอดเยี่ยม

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  3.9.1)  เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา   100  Mbps

  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.9.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  3.10.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 หอง

  3.10.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.10.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

4. ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี

  4.1.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  40 คน

                         2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จำนวน 27 คน

                         3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  40 คน



                         4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  40 คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร  จำนวน  40  คน 

  4.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 100

  4.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

  4.2.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  4.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  4.3.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รอยละ 100 

  4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคา

คะแนน  5 คะแนน

  4.3.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนรวมเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการบริการชุมชนและจิตอาสา  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  4.4.1)  เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา   500  Mbps

  4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  4.4.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  4.5.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใน



การจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 หอง

  4.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  4.5.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  2) จุดเดน

      -  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ที่ไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย

      -  สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการปรับปรุงรายวิชาตามความตองการของสถานประกอบการ

และทันตอการเปล่ียนแปลง

     ดานเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย

      -  สถานศึกษามีการบริหารทางดานวิชาการและดานวิชาชีพแกชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

3) จุดที่ควรพัฒนา

    - สถานศึกษาตองจัดใหมีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

    - สถานศึกษาจัดใหเขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

    - สถานศึกษาควรใหครูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน สามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผู

เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน

    - สถานศึกษาจัดใหครูทุกคน เขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องตามเกณฑที่กำหนด

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ



1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  1.1.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน   40 คน

                        2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

จำนวน  27  คน

                        3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

มาใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  40  คน 

                        4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  40  คน

                        5. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร   จำนวน  40  คน

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 100 

  1.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

สมรรถนะของครูผูสอน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

  1.2.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  

รอยละ 100 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  ผล

การประเมินระดับคาคะแนน 5  คะแนน 

  1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.3 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

  1.3.1)  เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติครบ 5 ขอ  

  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา   ระดับคาคะแนน 5  คะแนน 

  1.3.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษาทีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน



ศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

  1.4.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ระดับคาคะแนน 5  คะแนน 

  1.4.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูทีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  1.5.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  จำนวน 8 กิจกรรม

  1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคา

คะแนน 5  คะแนน 

  1.5.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูทีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยอยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา  อยูระดับ  ยอดเยี่ยม

4.3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  2.1.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

จำนวน  16 ชิ้น           

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย  รอยละ 100

  2.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร  ยอดเยี่ยม

2.2  การจัดการเรียนการสอน

  2.2.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   



จำนวน  35  คน 

                         2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน 

37 คน 

                         3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  จำนวน  37 คน

                         4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  37  คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่มำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู  จำนวน  37 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  รอยละ 

100 

  2.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  2) จุดเดน

- สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทำวิจัยและสิ่งประดิษฐ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

1. การนำไปใช          

       - ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ  ระดับจังหวัด  มีผลคุณภาพระดับ  ดี

       - ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ   ระดับภาค     มีผลคุณภาพระดับ  พอใช

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

1. การนำไปใช

   สถานศึกษาควรมีการวางแผน พัฒนาการทำสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง เนนการประดิษฐ/จัด

ทำเครื่องมือประกอบอาชีพจริงในระดับจังหวัด และระดับประเทศตอไป



สวนท่ี 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

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



สวนท่ี 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้



สวนท่ี 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)


