วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.ด้านผลการจัดการศึกษา
จุดเด่น
1.1 สถานศึกษา มีการดาเนินการจัดระบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ
1.2 สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งาน
ทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
1.3 สถานศึกษา ได้กาหนดให้ครูทุกคนทาการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน และนาผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
1.4 สถานศึกษา มีการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่จะนาไปปรับปรุงและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
1.5 สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา
สถานศึกษา ควรมีกระบวนการ แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
จุดเด่น
2.1 สถานศึก ษา มีการบริหารจัดการศึก ษาตามแนวทางสถานศึก ษาคุณธรรม และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2.2 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การ ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2.3 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย

2.4 สถานศึกษา ได้ดาเนินการแต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค าปรึ ก ษาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา
2.5 สถานศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการดาเนินงานตามกระบวนการ
ของระบบวงจรคุณภาพ PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนะจาก สมศ. และต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา
พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติราชการ และจัดทารายงายงานประจาปี
2.6 สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา โดยมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้บ รรลุ ตามเป้า หมาย มีก ารจัด แนวทาง
ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมมีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และมีการนาผลจาก
การประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
2.7 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีภาวะ
ผู้ น ามี ก ารก าหนดแผนงานบริ ห าร โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาคมอาชี ว ศึ ก ษา มี ค วามโปร่ ง ใส่
ตรวจสอบได้
2.8 สถานศึกษา มีการจัดระบบดูแลผู้เ รียน โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองให้มีสว่ นร่วมในการดูแลผู้เรียน
2.9 สถานศึกษา มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และได้จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
จุดที่ต้องพัฒนา
สถานศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการนิเทศและเสริมแรงในกระบวนขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
3.1 สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
ตามหลักสูตร มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
3.2 สถานศึกษา มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา
หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม โดยเปิ ด สอนในสาขางานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน

3.3 สถานศึกษา มีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3.4 สถานศึกษา ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แต่งตั้งบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประเมินผล
การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูร้ ับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
3.5 สถานศึกษา มีการบริการทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการและการบริการทางวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น อาทิเช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานฯ โดย
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3.6 สถานศึกษา ได้นานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึ กษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
สถานศึก ษา ควรจั ด ให้ มี ก ารทดสอบภายในและสอนเสริม เพื่ อให้ ค วามรู้ เ พิ่ มเติ ม แก่
นักเรียน นักศึกษาอย่างเข้มข้นก่อน เพื่อให้การสอบประเมินมาตรฐานวิ ชาชีพผ่านตามโครงการสร้าง
หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จุดเด่น
4.1 สถานศึกษา มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
4.2 สถานศึก ษา มีก ารก าหนดให้ ครู ผู้ส อนชี้แ จงให้ผู้ เ รี ย นทราบถึ งหลัก เกณฑ์ ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกครั้ง
4.3 ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อเทียบกับแรกเข้า

4.4 สถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น โดย
ส่งเสริมให้ค รูผู้ส อนหลั ก สู ตรวิชาชีพ ระยะสั้น ให้ ไ ด้รับ การอบรมเพิ่มพูนความรู้เ กี่ย วกั บ รายวิชาที่
รับผิดชอบ
4.5 สถานศึกษา มีความตระหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการ
สารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มตี ่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ
4.6 สถานศึกษา มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
5.ด้านการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
จุดเด่น
5.1 สถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้ต้องขัง
และผูท้ ี่มคี วามบกพร่องทางด้านสติปัญญา เพื่อให้ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างสะดวกและทั่วถึง
5.2 สถานศึก ษา มีก ารก าหนดให้ ครู ผู้สอนชี้ แจงให้ ผู้เ รี ย นทราบถึ งหลั ก เกณฑ์ ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาส ตาม
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกครั้ง
5.3 ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ตามเกณฑ์การฝึกอบรม
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
การสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในสภาวะการณ์
แข่งขันปัจจุบันและอนาคต การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลิตกาลังคนสู่งานอาชีพ จึง
ต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตหรือบริการ และสถานศึกษาได้จัดการเรียน
การสอนระบบทวิภ าคีที่ส่ งผลสั มฤทธิ์ และตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ และมีก ารส่ง เสริม พัฒนาการจั ด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
1.จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3-225 ชั่วโมง
(หรือมากกว่านี้) รับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตั้ งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นหรืออยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา(กาหนดไว้ว่า“อ่านออกเขียนได้”)เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดยี ิ่งขึ้น
2.จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลัก สูตร 3 ปี
นั ก เรี ย นนั ก ศึก ษา และกลุ่ม เป้า หมายพิ เ ศษให้มี รู ป แบบการจั ด การที่ เ อื้อ ต่ อการขยายโอกาสทาง
การศึก ษาวิชาชีพ โดยรับนักเรีย นที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และ
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์รับผู้ที่มีอาชีพ หรือทางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสืบไป
3.จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สาหรับสถานศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ
4.จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดขายในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ต่อเนื่อง
จากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ที่สูงขึน้
5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้าน
ทรัพยากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่บุคคลทั่วไป
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายวิทยาลัยฯ ในเรื่อ งแนว
ทางการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียน ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นขึ้น
สาหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะได้นาวิชาชีพที่เรียนไป
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ต่อไป
4.2 วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- เพื่อให้ผู้เรียนได้นาวิชาชีพไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
- เพื่อผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน

4.3 วิธีการดาเนินงาน
- วางแผนจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการ
- ดาเนินการตามโครงการ
- สรุปผลการดาเนินการ
4.4 ผลการดาเนินงาน
- ผูเ้ รียนได้รับความรู้เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
- ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ใ ห้แก่
ตนเองและครอบครัว
4.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
- ผูเ้ รียนได้รับความรู้เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
- ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้แก่
ตนเองและครอบครัว

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 4 ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054-542882 โทรสาร 054-534619 E-mail phrae06@vec.go.th /Website www.pptc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรประกาศนีย บัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิ ช าไฟฟ้ า ก าลั ง สาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร
เทียบโอนความรู้สะสมหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และท้องถิ่น
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทาง
แยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 เบอร์โทรศัพท์ (054) 542882
โทรสาร (054) 534619 E-mail : phrae06@vec.go.th / www.pptc.ac.th
การจัดการศึกษา
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) มี 5 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าเครื่ อ งกล สาขาวิ ช าไฟฟ้ า ก าลั ง สาขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร
วิ ช าชี พ แกนมั ธ ยมศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ตลาดแรงงาน และท้องถิ่น
สภาพชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอเมืองเแพร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ใกล้
ทางแยกถนนเลี่ยงเมือง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพโดยทั่วไปพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่นา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป
สภาพสังคม
สังคมเกษตรกรรม
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

(ดังรูป)

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

122

0

0

122

ปวช.2

72

0

0

72

ปวช.3

109

0

0

109

303

0

0

303

รวม ปวช.

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

35

35

ปวส.2

24

18

42

24

53

77

รวม ปวส.

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

102

41

40.20

ปวส.2

33

21

63.64

135

62

45.93

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

121

57

47.11

ปวส.2

43

38

88.37

164

95

57.93

รวม

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

รวม

ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน)
(คน)
(คน)

ประเภท
ผูบ้ ริหาร/ ผูร้ ับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ/
รองผู้อานวยการ/ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

4

4

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผูท้ ี่ได้รับการรับรอง

11

11

11

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

9

9

9

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

11

11

11

เจ้าหน้าที่

13

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)

8

-

-

รวม ครู

31

31

31

รวมทั้งสิ้น

56

31

31

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)

รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

3

3

6

พาณิชยกรรม

2

2

4

ศิลปกรรม

0

0

0

5

5

10

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคารเรียน

2

อาคารปฏิบัติการ

2

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

1

อาคารอื่น ๆ

4

รวมทั้งสิน้

10

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลากร

2,132,760.00

งบดาเนินงาน

5,350,300.00

งบลงทุน

1,995,300.00

งบเงินอุดหนุน

3,365,855.00

งบรายจ่ายอื่น

1,273,000.00
รวมทั้งสิ้น

14,117,215.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
" วิสัยทัศน์ดี ฝีมอื เด่น เน้นคุณธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุณ "
อัตลักษณ์
ด้านวิชาการ "ผูเ้ รียนมีจิตอาสาในการให้บริการทางวิชาชีพ"
ด้านคุณธรรม "อ่อนน้อม จิตอาสา พอเพียง"
เอกลักษณ์
" เป็นสถานศึกษาที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น "

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
" มุ่งสร้างสรรค์วิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้าน
ทรัพยากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวชิ าชีพ
2. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ทักษะความรูใ้ นการประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. เพื่อบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีหลักธรรมาภิบาล
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดทามาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
4.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
5.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพ
กับสถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ
8.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กับสถานศึกษาเครือข่าย
9.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
11.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
12.พัฒนาครูและบุคลากรด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
13.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผูเ้ รียน
14.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
15.ส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และชมรมวิชาชีพของผู้เรียน

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญ
ทอง

รางวัลอื่น ภาค สานักงานคณะกรรมการการ
ๆ
อาชีวศึกษา

รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น อันดับที่ 3

รอง ภาค
ชนะเลิศ

สอศ.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะตัดผมชาย
สไตล์สมัยนิยม

รอง ภาค
ชนะเลิศ

สอศ.

รางวัลเหรียญเงินทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น
(ผมหญิง)

รอง ภาค
ชนะเลิศ

สอศ.

สถานศึกษาต้นแบบ อันดับที่ 4

รางวัลอื่น ชาติ
ๆ

สอศ.

สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานครั้งที่ 3

รางวัลอื่น ภาค
ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ รอง ภาค
เงิน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชนะเลิศ

สอศ.

สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันทักษะแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)

รอง ภาค
ชนะเลิศ

สอศ.

สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ครั้งที่ 28

รอง ชาติ
ชนะเลิศ

สอศ.

สถานศึกษาผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับ ชนะเลิศ ภาค สอศ.
เหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้

รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับ 3 ดาว การประกวด
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด

สอศ.

สถานศึกษาได้รับรางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย
ต้นแบบภาครัฐ"

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ ร่วมกับ
มูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางเมธิณี บุญเอกบุศย์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางเมธิณี บุญเอกบุศย์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ประธาน
คณะกรรมการดาเนินงานการประกวดและแสดง
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางเมธิณี บุญเอกบุศย์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ผ่านการ
ประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนและ
จัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สอศ.

นางเมธิณี บุญเอกบุศย์
รางวัล ชาติ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ อื่น ๆ
และเลขานุการประเมินผลการประกวดการจัด
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

สอศ.

นายบัญญัติ อรุณานันท์
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

สอศ.

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายบัญญัติ อรุณานันท์
รางวัล ชาติ
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
อื่น ๆ
ผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนและจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สอศ.

นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
รางวัล ชาติ
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
อื่น ๆ
ผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนและจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สอศ.

ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2559

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สอศ.

ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
เข้าร่วมการประชุมงานวิจัยอาชีวศึกษาในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอ
ผลงานวิจัย

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สอศ.

ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาและขยายแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ระยะที่ 2

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)

นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ครูดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายปริยะ ดอกแก้ว
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน สาหรับสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รุน่ ที่ 4

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สอศ.

นายปริยะ ดอกแก้ว
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์
ความรูแ้ ละเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

-

นายธีรพงษ์ เรือลม
ครูดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายยศพนธ์ รักเชือ้
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดทาแผนการฝึกอาชีพ"รุ่นที่ 5

รางวัล ชาติ
อื่น ๆ

สอศ.

นางสาวพรศรี กันกา
ครูที่ปรึกษาโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของ
ธูปสมุนไพรไล่ยุงและดักกลิ่น ผู้ควบคุมนักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดและแสดงนิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
รางวัล ภาค
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ อื่น ๆ
เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

สอศ.

นายวสันต์ ดวงจิตต์
ครูดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวสินีนาฏ มูลทุ่ง
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางโสภิต รสปิตุพงษ์
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
ชื่อผลงานเครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางปพิชญา ขึมจันทร์
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
ชื่อผลงานเครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายปริยะ ดอกแก้ว
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
ชื่อผลงานเครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
ชื่อผลงานเครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวพรดนัย ทองคา
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
ชื่อผลงาน เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวเพ็ญแข ไผ่ล้อม
รอง ภาค
นานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะผมชายสไตล์ ชนะเลิศ
สมัยนิยม

สอศ.

นางสาวดวงนภา ใยบัว
นานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะตัดแต่งทรง
ผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)

สอศ.

รอง ภาค
ชนะเลิศ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายปริยะ ดอกแก้ว
ครูดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางสาวดวงนภา ใยบัว
ครูดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

ว่าที่ร.ต.วรวุฒิ สิทธิสมาน
ครูดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายธีรพงษ์ เรือลม
ครูที่ปรึกษา อวท. ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก

รางวัล
อื่น ๆ

นางนิภา อรุณานันท์
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวปิยวดี มัคสุวรรณ
ได้รับรางวัลระดับดี โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการนาเสนอชุดการเรียนรู้แบบ Active
Learning การสอนภาษาไทย

รางวัล
อื่น ๆ

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ

ภาค

ภาค

สอศ.

นางสาวดวงนภา ใยบัว
รอง
ภาค
ครูที่ปรึกษาสาขาวิชาเสริมสวยนานักศึกษาเข้า ชนะเลิศ
ร่วมการแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น
(ผมหญิง) ระดับเหรียญเงิน

สอศ.

นายปริยะ ดอกแก้ว
รอง
ภาค
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน เตาชีวมวล
พลังงานแกลบ

สอศ.

นายเลิศพงศ์ คาเหมือง
รอง
ภาค
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน เตาชีวมวล
พลังงานแกลบ

สอศ.

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางปพิชญา ขึมจันทร์
รอง
ภาค
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน เตาชีวมวล
พลังงานแกลบ

สอศ.

นายบรรจง หมั่นขีด
รอง
ภาค
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงานเตาชีวมวล
พลังงานแกลบ

สอศ.

นางพัทธ์ธีรา ดอกแก้ว
รอง
ภาค
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงานเตาชีวมวล
พลังงานแกลบ

สอศ.

นายพชร ปราบหงส์
รางวัล
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อกาหนดแนวทางใน อื่น ๆ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่าง
กรมการขนส่งทางบก และผูบ้ ริหารวิทยาลัยใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ.

ชาติ

นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
รอง จังหวัด
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ชื่อ
ผลงานหุน่ ยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวภารตา จันทร์สว่าง
ครูที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับ 3 ดาว การ
ประกวดศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายสัมฤทธิ์ งามทรง
รอง จังหวัด
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อผลงานหุน่ ยนต์ทาลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางปพิชญา ขึมจันทร์
รอง จังหวัด
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิง่ ประดิษฐ์ ชนะเลิศ
ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวพรดนัย ทองคา
รอง จังหวัด
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางปพิชญา ขึมจันทร์
ครูที่ปรึกษาการประกวดทักษะพืน้ ฐาน
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายธีรพงษ์ เรือลม
ครูที่ปรึกษา อวท.ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายณัฐพงษ์ วงศ์ศรี
สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์ ชื่อผลงาน
เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายบุญฤทธิ์ กันจะนะ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายสิทธิกร ได้ดี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

รางวัลและผลงานของผูเ้ รียน ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายพัชรพล งามเขียว
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวเบญจมาศ มาลี
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายชัชนาวีร์ เรือนทอง
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน เครื่องรดน้าแปลงผักอัจฉริยะ

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวรัตนาภรณ์ กวาวอินตา
รอง
ภาค
การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผม ชนะเลิศ
หญิง)

สอศ.

นางสาวพัชรีพร เวียงทอง
เข้าร่วมแข่งขันทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม

สอศ.

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

รางวัลและผลงานของผูเ้ รียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางสาวอังคณา กุมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันทักษะผมทรงสไตล์แฟชั่น
(ผมหญิง)

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

สอศ.

นางสาวอังคณา กุมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันทักษะแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น
(ผมหญิง)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สอศ.

นางสาวอินทุอร จัดของ
เข้าร่วมแข่งขันการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายชัชนาวีร์ เรือนทอง
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายศุภชัย กินรีโดน
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายดัสกร กวาวสิบ
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายธนวันต์ จีทา
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ยิงทาลายวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายชินกฤต ต๊ะวิภา
ชนะเลิศ จังหวัด
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายวศิน สมปาน
ชนะเลิศ จังหวัด
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นางสาวศรัญญา ทองคา
ชนะเลิศ จังหวัด
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายชินกฤต ต๊ะวิภา
รอง
ภาค
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชนะเลิศ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายวศิน สมปาน
รอง
ภาค
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชนะเลิศ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นางสาวศรัณญา ทองคา
รอง
ภาค
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชนะเลิศ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายชินกฤต ต๊ะวิภา
รางวัล
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

ชาติ

สอศ.

นายวศิน สมปาน
รางวัล
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

ชาติ

สอศ.

นางสาวศรัณญา ทองคา
รางวัล
เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ชาติ

สอศ.

นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์
ได้รับรางวัลสุดยอดเยาวชนจังหวัดแพร่

รางวัล จังหวัด
อื่น ๆ

จังหวัดแพร่

นางสาวกัญญาภัทร คารังสี
เข้าร่วมแข่งขันทุ่มน้าหนักหญิง

ชนะเลิศ ภาค

สอศ.

นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์
เข้าร่วมแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชี วิ ต เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิ สั ย ที่ ดี ภู มิ ใ จและรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี ค วาม
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์ส่งิ แวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุ ฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกั บความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทางาน ตามหลัก สูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มอี ยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรีย น รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2.5 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาส ที่มีผล
คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เปิ ดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรแกนมัธยม
ให้กับผู้ต้องขังเรือนจากลางจังหวัดแพร่ และได้เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยมได้ทาการเปิดสอน
ให้กับโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล โดยภาพรวมของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีการจัดฝึกอบรมทั้ง
ในสถานศึกษา ตามที่มีคนผู้สนใจมาสมัคร และเปิดฝึกอบรมตามชุมชนต่างๆ อีกทั้งร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่น
2.6 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่เป็นผู้ด้อยโอกาสตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
สถานศึก ษา ได้เปิด สอนหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลัก สูตรแกนมัธ ยมศึก ษาให้กั บ
ผู้ต้องขังเรือนจากลางจังหวัดแพร่ และได้ เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนแพร่
ปัญญานุกูล โดยภาพรวมของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีการจัดฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษา
ตามที่มีคนผู้สนใจมาสมัคร และเปิดฝึกอบรมตามชุมชนต่างๆ อีกทั้งร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกั บบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้
สถานศึก ษา มีก ารด าเนินการจัดระบบการเรีย นการสอนแก่ผู้เรีย นให้มีความรอบรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง มีการเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาสาเหตุที่จะนาไปปรับ ปรุงและแก้ไ ข อย่างต่อเนื่อง และมีก ารจัดทาแผนการเรีย นรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
สถานศึกษา มีการบริการทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการและการบริการทางวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น อาทิเช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานฯ โดยการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษา ได้กาหนดให้ครูทุกคนทาการวัดและประเมินผลผู้เรียน และนาผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

4.1.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการดาเนินการจัดระบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ
2. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้ง าน
ทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้กาหนดให้ครูทุกคนทาการวัดและประเมินผลผู้เรียน และนาผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษา มีการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่จะนาไปปรับปรุงและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรมีกระบวนการ แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษา มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา โดยกาหนดรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับตามหลักสูตร มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจัดการเรีย นการสอนรายวิชาถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
2.สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น โครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต สานึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

แต่งตั้งบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประเมินผล
การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูร้ ับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
3.สถานศึกษา มีการบริการทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการและการบริการทางวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น อาทิเช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานฯ โดย
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านการบริหารจัดการ
1.สถานศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีการ ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2.สถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย
3.สถานศึกษา ได้ดาเนินการแต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม ส นั บ สนุ น ให้ ค าปรึ ก ษาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา
4.สถานศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการดาเนินงานตามกระบวนการ
ของระบบวงจรคุณภาพ PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนะจาก สมศ. และต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา
พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติราชการ และจัดทารายงายงานประจาปี
5.สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา โดยมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้บ รรลุ ตามเป้า หมาย มีก ารจัด แนวทาง
ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมมีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และมีการนาผลจาก
การประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
6.สถานศึกษา มีการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีภาวะ
ผู้ น ามี ก ารก าหนดแผนงานบริ ห าร โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาคมอาชี ว ศึ ก ษา มี ค วามโปร่ ง ใส่
ตรวจสอบได้
7.สถานศึก ษา มีก ารจัด ระบบดูแลผู้เ รีย น โดยมี คณะผู้บ ริห าร ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองให้มีสว่ นร่วมในการดูแลผู้เรียน

8.สถานศึ ก ษา มี ก ารวางแผนการใช้ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อม และได้จั ด หาสิ่ ง อานวยความสะดวกทั้ง ภายในและภายนอก เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน
9.สถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีการ ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3. สถานศึกษา มีการบริการทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการและการบริการทางวิชาชีพแก่สังคม
ชุมชน และท้องถิ่น อาทิเช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการ
ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานฯ
โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4) ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีผล
คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป สถานศึกษา ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับให้กับ
ประชาชนและบุคคลทั่วไป และในกระบวนการจัดการฝึกอบรม สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอน
ชี้แจงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละหลักสูตรของการ
ฝึกอบรม ตามระเบียบว่าด้วยการ ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5) ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่เป็นผู้ดอ้ ยโอกาสตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
สถานศึกษา มีการดาเนินการให้ครูผู้ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล
ประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการฝึกอบรม และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน และมีการติดตามผูเ้ รียนในกรณีที่ไม่มาเรียน

4.2.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การ ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย
4. สถานศึกษา ได้ดาเนินการแต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา
5. สถานศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการดาเนินงานตามกระบวนการ
ของระบบวงจรคุณภาพ PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนะจาก สมศ. และต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา
พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติราชการ และจัดทารายงายงานประจาปี
6. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทาง
ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมมีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และมีการนาผลจาก
การประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
7. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีภาวะ
ผูน้ ามีการกาหนดแผนงานบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา มีความโปร่งใส่
ตรวจสอบได้
8. สถานศึกษา มีการจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยมี คณะผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองให้มีสว่ นร่วมในการดูแลผูเ้ รียน
9. สถานศึกษา มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และได้จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
10. สถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการนิเทศและเสริมแรงในกระบวนขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. สถานศึกษา มีการดาเนินการจัดระบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ
2. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การ ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย
5. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา โดยมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้บ รรลุ ตามเป้า หมาย มีก ารจัด แนวทาง
ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมมีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และมีการนาผลจาก
การประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1. สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
ตามหลักสูตร มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. สถานศึกษา มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน

3. สถานศึกษา มีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4.3.2 จุดเด่น
สถานศึก ษา มีก ารส่งเสริม และสนับ สนุ นการพัฒนานวัต กรรม สิ่งประดิษ ฐ์ งานวิจั ย
โครงงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึก ษา ควรจั ด ให้ มี ก ารทดสอบภายในและสอนเสริม เพื่ อให้ ค วามรู้ เ พิ่ มเติ ม แก่
นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของ
ผูเ้ รียน
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

71.73

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

71.25

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

71.25

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์

72.69

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

85.81

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

84.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

94.67

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

88.57

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

96.25

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

100.00

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

92.50

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
84.60

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผล
ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
คะแนน ระดับ น้าหนัก จากการประเมิน
คุณภาพ (50) (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน

2

ปานกลาง

2

4

2 ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4

ดีเลิศ

2

8

3 ผูเ้ รียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผูป้ ระกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ

3

ดี

3

9

4 ผลงานของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

4

ดีเลิศ

3

12

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

4

ดีเลิศ

2

8

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

3

ดี

20

60

ข้อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
คะแนน ระดับ น้าหนัก จากการประเมิน
คุณภาพ (50) (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1

กาลัง
พัฒนา

3

3

8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
การศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

179

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

71.6

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีก ารพั ฒนาหลั ก สู ตรฐานสมรรถนะ หรือปรับ ปรุงรายวิชา หรือปรับ ปรุ งรายวิชาเดิม หรื อ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรีย นให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฎผลดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
คะแนน ระดับ น้าหนัก จากการประเมิน
คุณภาพ (10) (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

1

กาลัง
พัฒนา

3

3

2. การจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ

5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ าร
ปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญและนาไปใช้
ใน การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

38

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผสู้ อน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริ หาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
คะแนน ระดับ น้าหนัก จากการประเมิน
คุณภาพ (20) (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1. ครูผสู้ อน

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วม

5

ยอดเยี่ยม

5

25

2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

100

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฎผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
คะแนน ระดับ น้าหนัก จากการประเมิน
คุณภาพ (10) (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

50

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ปรากฎผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
คะแนน ระดับ น้าหนัก จากการประเมิน
คุณภาพ (10) (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน

1

กาลัง
พัฒนา

2

2

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

42

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฎผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
ที่

ด้านการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
น้าหนัก จากการ
(100)
ประเมิน
แต่ละด้าน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนน
รวมของด้าน

1 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา

50

179

(179 x 50) / 250 = 35.80

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

10

38

(38 x 10) / 50 = 7.60

3 ครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา

20

100

(100 x 20) / 100 = 20.00

4 การมีส่วนร่วม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปัจจัยพืน้ ฐาน

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

409

81.80

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม)
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของแผนงานโครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา

1.แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3– 5 ปี หรือ
แผนยุทธศาสตร์
1.2 มีแผนปฏิบัติการประจาปี
1.3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
2 แผนพัฒนาผูเ้ รียน
2.1 โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
2.2 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.3 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
2.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน
3.1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความ
เหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รียน
3.2. โครงการปรับพืน้ ฐานการเรียนของผู้เรียน
3.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ
3.5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในงานอาชีพ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม)
4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
4.1 โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
4.2 โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4.3 โครงการจัดงานวันวิชาการ
4.4 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัยเพื่อนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่
ชุมชนและสังคม
5.1. โครงการ 108 อาชีพ
5.2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
5.3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5.4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการ
เรียนรู้
6.1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
6.3 โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน
7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1 โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
7.2 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมการจัดทางบประมาณ ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม)
สถานศึกษา
7.3 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน
7.4 โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการ
สอนด้วยตนเอง

