รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ระบุไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษา
ที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อ เนื่อ ง โดยมี ก ารจัดท ารายงานประจ าปีเ สนอต่อหน่ วยงานต้นสัง กั ด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้ส ถานศึก ษาแต่ล ะแห่ง
จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
ของส ถา น ศึ ก ษา ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษา แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ล ะ ป ร ะ เ ภท ก า ร ศึ ก ษา ที่
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารประกาศก าหนด พร้ อมทั้ ง จัดท าแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึก ษาให้มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ติ ด ตามผลการดาเนิน การเพื่ อ พัฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดเปนประจาทุกปการศึกษา ปรับ ปรุง และพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาจาก
ผลการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและตามขอเสนอแนะของหนวยงานตนสังกัดเปนประจาทุกป เพื่อนาไปสู
การพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา รับ การประเมิ นคุณภาพภายนอกและปรับ ปรุง และพัฒ นา
คุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของส านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ น คุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กากับดูแล เพื่อนาไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับคาแนะนาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา
จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ข

คำชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาและเพื่อรองรับการประกั นคุณภาพภายนอก และ
กฎกระทรวงการประกั นคุณภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้ส ถานศึก ษาแต่ล ะแห่ง จัด ให้มีร ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึก ษาแต่ล ะระดับ และประเภทการศึก ษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ ก ษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา
และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดาเนินการเพื่ อ พั ฒ นาสถานศึก ษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและจัดส่ง รายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
รายงานผลการประเมิน ตนเองของวิท ยาลัย อาชีวศึก ษามหาสารคาม ประกอบด้ว ย ส่วนที่ ๑
บทสรุป ส าหรับ ผู้บ ริห าร ส่ว นที ่ ๒ ข้อ มูล พื้น ฐานของสถานศึก ษา ส่ว นที ่ ๓ มาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาส่วนที่ ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่
๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ส่วนที่ ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สรุป ผลภาพรวมของการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษา ประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการประเมิ นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระยะที่ผ่านมา
พบว่า สถานศึกษาได้จัดการศึกษาตามพันธกิจ ได้แก่
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและกอปรด้วย
คุณธรรม
พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและกอปรด้วยคุณธรรม
ผลสัมฤทธิ์
จุดเด่น
๑. ผู้ ส าเร็จการศึกษา ในระดั บชั้ น ปวช. และ
๑. สถานศึ กษามี ผู ส าเร็ จการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ปวส. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
๒. สถานศึ กษามี ผู ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร วิ ช าชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) มี ง านท าในหนวยงานภาครั ฐ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอจานวนมาก
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) มี ง านท าในหน วยงานภาครั ฐ และ
๒. ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ วิชาชีพ ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกคน
๘๙.๓๐
๓. ผู้ เ รี ย นผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพ ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐
๔. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ร้อยละ ๗๒.๙๗
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรให้ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น
๑. ครูที่ปรึกษาควรติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
๒. ควรจั ด กิ จ กรรมที่ มี ก ารเสริ ม ความรู้ ใ ห้ และแนะแนวทางเกี่ยวกับการเรียน
นั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพิ่ ม เติ ม ก่ อ นท าการทดสอบ V-NET
๒. ครูผู้สอน ต้องพัฒนาการสอนและติดตาม
ในครั้งต่อไป
ผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
จุดเด่น
ผู้เรี ยนทั้ งในระดั บ ปวช. และ ปวส. ได้ รั บรางวั ล
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมี การสนั บ สนุ นให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารประกวด
ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการนาผลงาน
แข่งขันระดับนานาชาติ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ แบบบูรณาการ
และแบบร่วมมือเข้าประกวดระดับนานาชาติ

๒
พั นธกิ จที่ ๓ บริ หารจัดการอาชีวศึก ษาตามหลั กธรรมาภิ บาล ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายชาติ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายชาติ
ผลสัมฤทธิ์
จุดเด่น
๑. สถานศึ กษามีการให้ความรู้ และสร้ างความ
๑. สถ านศึ ก ษามี ก ารส่ ง เ สริ ม ส นั บ สนุ น
เข้าใจแก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น
มีแผนงาน โครงการมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี ส่ วนร่ ว มในการก าหนด “คุ ณ ธรรมอั ตลั กษณ์ ของ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ สถานศึกษา”
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปลูกฝั ง
๒. ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ บู ร ณาการหลั ก คุ ณ ธรรม
๒. สถานศึกษากาหนด “คุณธรรม อัตลักษณ์ จริ ย ธรรม และปรั ช ญาชองเศรษฐกิจพอเพีย ง และนาส่ ง
ของสถานศึกษา” มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีการดาเนินการ แผนการจัดการเรียนรู้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น
ด าเนิ น การตามโครงการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
มีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด
๓. สถานศึกษาด าเนิ นการให้ค รูทุ กคนจัด ท า
แผนการจัด การเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อ งครบถ้ วน สมบูร ณ์
ด้วยเทคนิ ควิ ธีการสอนที่ หลากหลาย และบู รณาการหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๓
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรวิชาชีพ
ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
จุดเด่น
๑. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
๑. ผู้ เ รี ย นที่ ฝึ ก งานในสถานประกอบการ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงาน หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รั บใบรับรองการ
ที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร
ฝึกงานทุกคน
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
๒. ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานได้ รับการพัฒนา
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมทุกสาขาวิชา
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการสงเสริม
สนั บ สนุ นใหครูจัด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู สู การปฏิ บั ติ
ที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมี คุ ณ ภาพเพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย นใหมี คุ ณลั ก ษณะ
และทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๓. สถานศึ กษาด าเนิ นการส ารวจข้ อมู ลสาขาวิ ชา
ที่มีการพั ฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
รวมกั บสถานประกอบการ หรื อหนวยงานที่ เกี่ ยวของ เพื่ อให้
ผู เรี ย นมี สมรรถนะอาชี พ สอดคล องกั บการเปลี่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
๔. สถานศึ กษามี ผู้ เรี ยนที่ ฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรวิชาชีพ
๕. สถานศึกษามีการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
ที่ขาดแคลน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สถานศึกษาควรดาเนินการให้มีการสัมมนา
สถานศึกษาควรสงเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางาน
การฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน ไดรั บ การพั ฒ นาหลักสู ต รฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
๒. ในการด าเนิ น การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิชาเพิ่มเติมอยางเปนระบบถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
หลั ก สู ต ร แต่ ล ะรายวิ ช าควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร

ตารางที่ ๕ พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
จุดเด่น
๑. การดาเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามมาตรฐาน
มีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
การศึกษา มีการนาผลจากการติด ตามตรวจสอบไปพัฒนา
๒. สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินงาน คือ สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริห าร
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่เป็นรายงานประจาปีเพื่อ สถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เสนอต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๔
พันธกิจที่ ๖ ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ผลสัมฤทธิ์
จุดเด่น
๑. สถานศึ กษามี แ ผนงาน โครงการ กิ จกรรม
สถานศึ ก ษามี การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และบุค ลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้ เรี ยนเข้าร่วม
ส่ ง เ ส ริ มก าร ป กค ร อง ร ะ บ อบ ป ร ะ ช าธิ ป ไต ย อั น มี โครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิต สานึกด้านการรั กชาติ
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ศิล ปะ วั ฒ นธรรม ด้ านการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม และด้ าน ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
กีฬาและนันทนาการ
ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ด้ านการอนุ รั กษ์
๒. สถานศึ กษามีการดาเนินการให้ผู้ เรียนเข้าร่วม สิ่งแวดล้อม และด้านการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษั ตริ ย์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุข และทะนุ บารุ ง ศาสนา
ศิลปะ วั ฒนธรรม ด้ านการอนุรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม และด้ านการ
กีฬาและนันทนาการ
๓. สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึ กษาเข้ าร่ วมโครงการ กิ จกรรม การปลู กฝั ง
จิตสานึก ด้ านการรักชาติ เทิดทู นพระมหากษัตริ ย์ ส่ง เสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม โดยครู แ ละ
บุค ลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษา และผู้ เ รีย น เพื่ อนาผลไป
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ ด้ านการอนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อม
และด้านการกีฬาและนันทนาการ
๕. สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องภายนอกสถานศึ กษาที่ มีต่ อภาพลั กษณ์
ของสถานศึ ก ษาในการปลู กฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั กชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอั นมี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข และ
ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และด้านการกีฬาและนันทนาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

จากการสรุป ผลการประเมิ นคุ ณภาพของวิ ท ยาลัย อาชีว ศึก ษามหาสารคาม พบว่า วิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษามหาสารคามมี ผ ลการประเมิ น ร้ อ ยละ ๙๖.๐๐ จากผลการประเมิ น ดัง กล่ า วจะน าไปสู่
ความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และสถานประกอบการว่า ผู้เ รี ยนที่ จ บการศึ ก ษาจากวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษามหาสารคาม จะเป็นกาลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานกอปรด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริง

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๙ ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๘.๖ ตารางวา ด้านหน้าติดกับถนนนครสวรรค์
ด้านข้างติดกับกุดนางใยและวัดอภิสิทธิ์ ด้านหลังติดกับถนนสาธารณะ
โทรศัพท์
๐-๔๓๗๑-๑๓๗๑
โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๑๘๖๕
Website
www.mvc.ac.th
E-mail info@mvc.ac.th
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประวัตคิ วามเป็นมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดตั้งขึ้นตามความคิดเห็นของหลวงอังคณานุรัก ษ์ ข้าหลวง
ประจาจังหวัดมหาสารคามในสมัยนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เดิมชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างปั้น อาเภอเมือง
มหาสารคาม” รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนหลักสูตร ๒ ปี เรียกว่า หลักสูตรประโยคอาชีวศึกษา
เบื้องต้น มี นายเที่ยง ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเปิดสอนอีก ๒ แผนกวิชา คือ แผนกช่างจักสานและ
แผนกช่างเย็บเสื้อผ้า
พ.ศ. ๒๔๘๐ ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมวิชาการ
พ.ศ. ๒๔๘๒ ย้ายแผนกช่างจักสานและแผนกช่างปั้นไปรวมกับแผนกช่างไม้ที่โรงเรียนการช่าง
มหาสารคามหรือวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามในปัจจุบัน เหลือเฉพาะแผนกช่างเย็บผ้า ปีนเี้ ปิดแผนกช่างทอผ้า
เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างเย็บเสือ้ ผ้ามหาสารคาม” มีนายอุ่น ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๙๔ ขยายหลักสูตรเป็น ๓ ปี เรียกว่า “หลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง” ปีนี้ยุบ
แผนกช่างทอผ้าเนื่อ งจากไม่ อยู่ ในความนิยมของท้องถิ่นสมัยนั้น และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรี
มหาสารคาม” มีนางมะลิ หนโชติ เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๐๐ เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง ซึ่งเป็นหลักสูตร ๓ ปี ๒ แผนกวิชา คือ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับ “ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง”
พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนเข้าโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ และแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (ช่างเคลือบดินเผา) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษา
มหาสารคาม” จนถึงวันที่ ๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รวมกั บโรงเรียนการช่างมหาสารคาม ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาเขต ๒” ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
แยกวิทยาเขตและใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม” มาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๓ แผนกวิ ช าศิ ล ปหั ต ถกรรม เปลี่ ย นเป็ น แผนกวิ ช าศิ ล ปกรรม เปิ ด สอนเฉพาะ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวช. และ ปวส.

๖
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนสาขางานการเลขานุก ารและหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเ ทคนิคชั้นสูง
(ปทส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดตั้ ง คณะวิ ชาใหม่ ๒ คณะวิ ชา คือ คณะวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศเปิด สอน
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิชาอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระบบทวิภาคี
ในระดับ ปวส. ส่วนระดับ ปวช. เปิดสอนสาขางานใหม่ ๑ สาขางาน คือ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่ง
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เปิดสอนเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริห ารตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปีนี้มีการจัดตั้งแผนกวิชาใหม่ ๒ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาเสริมสวยกับแผนกวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร แยกแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกเป็น ๓ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบเครื่อ งแต่ง กาย แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง ห่ม และแผนกวิช าเทคโนโลยี
การออกแบบเครื่องแต่งกาย และเปลี่ยนชื่อแผนกวิชาการเลขานุการเป็นแผนกวิชาการจัดการทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับ เปลี ่ย นโครงสร้า งการบริห ารตามระเบีย บการบริห ารสถานศึก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ปิดแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและ
แผนกวิชาอุ ตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไม่มี ผู้สมั ครเรียน ได้รวม ๓ แผนกวิชาเข้าด้วยกัน คือ แผนกวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย เป็นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายเพียงแผนกวิชาเดียว
พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดตั้งแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิ จโดยให้ครูที่ สังกัดแผนกวิชาการเงินและการธนาคาร
แต่ไม่จบสาขาการเงินและการธนาคารโดยตรงมาสังกัดแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ ระดับ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ระดับ ปวช. และ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ทวิภาคี ระดับ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
มหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ ๕,๒๙๑.๖๘ ตาราง
กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๗๐ กิโลเมตร เป็นจังหวัดศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักสิลาแห่งอีสาน”ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลูกคลืน่ ไม่มีภูเขา มีแม่น้าชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อาชีพที่สาคัญของชาวมหาสารคาม คือ
การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรือนที่ทากันมาก คือ การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม แบ่ง การปกครอง
ออกเป็น ๑๓ อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอกันทรวิชัย อาเภอโกสุมพิสัย อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย อาเภอบรบือ
อาเภอวาปีปทุม อาเภอนาเชือก อาเภอเชียงยืน อาเภอนาดูน อาเภอแกดา อาเภอยางสีสุราช อาเภอกุดรัง และ
อาเภอชื่นชม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น

คาขวัญประจาจังหวัด
“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้าเลอค่า ตักสิลานคร

๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายปริญญา ญาณโภชน์

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายกรณ์ จันทรโสภณ

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายอนิรุทธ์ จันทมูล

รองฯ ฝ่ายวิชาการ
นายบรรจง พลขันธ์

งานบริหารทั่วไป
นางกัลยกร พรมบ้านสังข์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางดารุณี ธรรมประวัติ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธ์

ภาควิชา

งานบุคลากร
นางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสมัย สีลาดเลา

งานครูที่ปรึกษา
นางวิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางขนิษฐา จิณรักษ์

งานการเงิน
นางจินตนา อุ่นเพ็ญ

งานความร่วมมือ
นายนิติพงศ์ จานงนิตย์

งานปกครอง
นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง

งานวัดผลและประเมินผล
นายประมุข ธรรมศิรารักษ์

งานการบัญชี
นางสาวปัญจรัตน์ คาทองสุข

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางคารวศรี ลามะยศ

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางนันทา เพ็ตมาน

งานพัสดุ
นางจินตนา คาทอง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางอุไรวรรณ จันทมูล

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางละมุล ปะวะโข

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางมลิวัล กองศรี

งานอาคารสถานที่
นายสราวุธ แสนเย็น

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นายชิษณุพงศ์ ปฐมวณิชกุล

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล

งานสื่อการเรียนการสอน
นางมณีวรรณ แสงงาม

งานทะเบียน
นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์

ภาพประกอบ ๑ แผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

๘

งานประชาสัมพันธ์
นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล

๙
๒.๓ ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๓.๑.๑ จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขาวิชา สาขางาน และชั้นปี
(๑) จานวนผู้เรียน (ปกติ/ทวิภาคี/สมทบ)
ชั้นปี
๒

๑

๓
ทวิภาคี

สมทบ

๗๖
๑๑
๑๕
๗๒
๖๓
๑๘
๕
๑๕
๕
๒๗
๒
๕๐
๒๓๕ ๑๒๔

ปกติ

-

สมทบ

๑๘
๑๑๑
๘๘
๒๑๗

ทวิภาคี

สมทบ

๙๙
๑๗
๗๕
๒๘
๖
๘
๑๕
๓๔
๒
๒๘๔

ปกติ

ทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการเลขานุการ
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๗. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๘. สาขาวิชาการออกแบบ
๙. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๑๐. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑๒. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑๓. สาขาวิชาการโรงแรม
รวม

รวม
ปกติ

ระดับ/สาขาวิชา

-

๖๘
๑๔
๑๑
๔๔
๑๒
๒
๗
๖
๓
๑๘
๑
๑๘๖

๒๙
๓๖
๖๕

-

๒๔๓
๔๓
๔๓
๑๙๑
๒๐๓
๕๘
๘
๒๐
๓๖
๘
๗๙
๕
๑๗๔
๑,๑๑๑

๑๐
ชั้นปี
๒

๑

๓
สมทบ
๔๓๑
๕๑
๔๘
๑๘๘
๙
๖๗
๑๓๓
๑
๑๐
๑๗
๓๕
๕๙
๑๗
๑๑๐
๔
๕
๑๒
๑,๑๙๗

ชั้นปี
๒

๑

ทวิภาคี

๑๒
๗
๑๙

ปกติ

สมทบ

๒๒๕ ๖
๑๑
๘๑
๔
๑๓
๖๒
๕
๑๑
๒๐
๒๕
๗
๔๗
๓๘๙ ๑๒๘

ปกติ

สมทบ

๒๐๖ ๔๕
๑๔
๑๑
๘๗
๑๓
๕
- ๕๔ ๗๑
๑
๕
๖
๑๕
๓๔
๑๐
๖๓
๔
๕
๑๒
๓๙๕ ๒๔๒ ๒๔

ทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๖. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๗. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
๘. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๙. สาขาวิชาออกแบบ
๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
๑๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นฯ
๑๓. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑๔. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมฯ
๑๕. สาขาวิชาการโรงแรม
๑๖. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๑๗. สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
๑๘. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รวม

ทวิภาคี

รวม
ปกติ

ระดับ/สาขาวิชา

๓

๔๗
๑๓
๖๐
๖๒๔ ๓๑๒

๑๙

๑๘๖

๖๕

สมทบ

สมทบ

๒๔

ทวิภาคี

ทวิภาคี

ระดับปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓. สาขาวิชาการตลาด
รวม
รวมทั้งหมด

ปกติ

ปกติ

๕๙
๓๐
๑๑
- ๑๐๐
๖๗๙ ๕๕๙

ปกติ

สมทบ

รวม
ทวิภาคี

ระดับ/สาขาวิชา

-

๑๐๖
๔๓
๑๑
๑๖๐
๒,๔๖๘

๑๑
หมายเหตุ จานวนนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ระดับชั้น
ปวช.๓
ปวส.๒
รวม
รวม

พักการเรียน
ชาย หญิง
๐
๐

๒/๒๕๖๒
ชาย
หญิง
๒๕
๔๘
๑๑
๔๑
๐ ๓๖
๘๙
๘ ๕๓๗ ๒,๐๖๔

จานวนนักศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
๗๓
๒๕
๔๘
๗๓
๕๒
๑๑
๔๑
๕๒
๑๒๕
๓๖
๘๙
๑๒๕
๒,๖๐๑ ๕๓๗ ๒,๐๕๖ ๒,๕๙๓
รวม

รวม
ระดับ
๑๒๕
๑๒๕
๒,๕๙๓

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

(๒) จานวนผู้เรียน (ทวิศึกษา)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการเลขานุการ
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๗. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๘. สาขาวิชาการออกแบบ
๙. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๑๐. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑๒. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑๓. สาขาวิชาการโรงแรม
รวม

๑

ชั้นปี
๒

๓

๕
๖
๑๑

๖
๗
๑๓

๖
๙
๙
๒
๒๖

รวม
๖
๒๐
๑๕
๙
๕๐

๑๒
๒.๓.๑.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/สมทบ)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการเลขานุการ
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๗. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๘. สาขาวิชาการออกแบบ
๙. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๑๐. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑๒. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑๓. สาขาวิชาการโรงแรม
รวม
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๖. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๗. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
๘. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๙. สาขาวิชาออกแบบ
๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
๑๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๑๓. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑๔. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
๑๕. สาขาวิชาการโรงแรม
๑๖. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๑๗. สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
๑๘. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปกติ
ทวิภาคี
สมทบ
๒๔๓
๑๔
๔๓
๑๙๑
๕๘
๘
๒๐
๓๖
๘
๗๙
๕
๗๐๕

๒๙
๒๐๓
๑๗๔
๔๐๖

-

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปกติ
ทวิภาคี
สมทบ
๔๓๑
๒๕
๑๖๘
๙
๑
๑๐
๑๗
๓๕
๕๙
๑๗
๑๒
๗๘๔

๕๑
๖๗
๑๓๓
๑๑๐
๔
๕
๓๗๐

๒๓
๒๐
๔๓

รวม
๒๔๓
๔๓
๔๓
๑๙๑
๒๐๓
๕๘
๘
๒๐
๓๖
๘
๗๙
๕
๑๗๔
๑,๑๑๑
รวม
๔๓๑
๕๑
๔๘
๑๘๘
๙
๖๗
๑๓๓
๑
๑๐
๑๗
๓๕
๕๙
๑๗
๑๑๐
๔
๕
๑๒
๑,๑๙๗

๑๓

ระดับ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓. สาขาวิชาการตลาด
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปกติ
ทวิภาคี
สมทบ
๑,๔๘๙

๑๐๖
๕๓
๑๑
๑๖๐
๙๓๖

รวม

๔๓

๑๐๖
๕๓
๑๑
๑๖๐
๒,๔๖๘

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)

หมายเหตุ

-

-

(๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการเลขานุการ
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๗. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๘. สาขาวิชาการออกแบบ
๙. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๑๐. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑๒. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑๓. สาขาวิชาการโรงแรม
รวม

หมายเหตุ เนื่องจากรอข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมต้นสังกัด

-

-

-

๑๔
๒.๓.๒ ข้อมูลด้านบุคลากรของสถานศึกษา
๒.๓.๒.๑ จานวนผู้บริหารและครู จาแนกตามภาควิชา สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
และตาแหน่ง

ผู้บริหาร/ภาควิชา

จานวน
(คน)

ชาย

หญิง

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่าปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูชานาญการ

ครูชานาญการพิเศษ

มี

ไม่มี

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ

๑. ฝ่ายบริหาร
๒. สามัญสัมพันธ์
๓. การบัญชี
๔. การจัดการสานักงาน
๕. การตลาด
๖. การเงินและการธนาคาร
๗. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘. การจัดการโลจิสติกส์
๙. ธุรกิจค้าปลีก
๑๐. พื้นฐานธุรกิจ
๑๑. แฟชั่นและสิ่งทอ
๑๒. อาหารและโภชนาการ
๑๓. คหกรรมศาสตร์
๑๔. วิจิตรศิลป์
๑๕. การออกแบบ
๑๖. เทคโนโลยีถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๑๗. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๘. การโรงแรมและบริการ
๑๙. ภาษาต่างประเทศ
๒๐. การท่องเที่ยว
๒๑. การดูแลผู้สูงอายุ
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๑๔
๔
๓
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-
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๒
๑
๑
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๑
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๓
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๒
๒
-

๑
๑๐
๑๔
๔
๑
๑
๑๒
๒
๒
๑
๓
๑
๑
๒
๔
๑
๑

๒
๑
๑
-

๓
๗
๑๐
๒
๓
๑
๑๐
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑
-

๕
๔
๒
๗
๑
๒
๒
๓
๓
๑
๒
๓
๒
๑
๕
๑

-

๑
-

๓
๑
๑
๑
๒
๑

๓
๕
๑
๖
๑
๒
๒
-

๕
๒
๘
๑
๓
๑
๗
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
-

๕
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๓
๓
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑

๑
๑
๑
๑
-

รวมทั้งหมด

๙๙

๖๗ ๑๐ ๒๒ ๓๘ ๖๑

๔

๕๑ ๔๔

๐

๑

๙

๒๐ ๓๗ ๙๕

๔

๑๕
๒.๓.๒.๒ จานวนบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามฝ่า ย สถานภาพ เพศ และวุ ฒิ
การศึกษา
พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้นหรือต่ากว่า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานบุคลากร
๓. งานการเงิน
๔. งานบัญชี
๕. งานพัสดุ
๖. งานอาคารสถานที่
๗. งานทะเบียน
๘. งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๑. งานวางแผนและงบประมาณ
๒. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๓. งานความร่วมมือ
๔. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
๑. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. งานครูที่ปรึกษา
๓. งานปกครอง
๔. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๖. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
๑. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. งานวัดผลและประเมินผล
๓. งานวิทยบริการและห้องสมุด
๔. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕. งานสื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

ฝ่าย/งาน

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ
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-
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๑

๙

๐

๑
๑
๑
๑
๑
๓๓

๑
๑
๑
๑
๑
๑๗ ๒๖ ๑๓

๑

๑
๘

๑
๑
๑
๑
๒๑

๐

จานวน
(คน)

๑๖
๒.๓.๓ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดการศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบปกติและระบบทวิภาคี
โดยเปิดทาการสอน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน ๔ ประเภทวิชา ๑๓ สาขาวิชา ดังนี้
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน ๕ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาการตลาด
๓) สาขาการเลขานุการ
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน ๔ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๒) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๓) สาขาวิชาการออกแบบ
๔) สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๓. ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน ๓ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๒) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน ๑ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน ๔ ประเภทวิชา ๑๘ สาขาวิชา ดังนี้
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน ๘ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาการตลาด
๓) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๖) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๗) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
๘) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน ๔ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาออกแบบ
๒) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

๑๗
๓. ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน ๔ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
๒) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
๔) สาขาวิชาการดูแลผูส้ ูงอายุ
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาการโรงแรม
๒) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เปิดสอน ๓ สาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓) สาขาวิชาการตลาด
๒.๓.๔ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพัก และอื่นๆ ดังนี้
๑. อาคารเรียนภาควิชาสามัญสัมพันธ์และห้องประชุม
๑ หลัง
๒. อาคารปฏิบัติการผ้าอุตสาหกรรม
๑ หลัง
๓. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
๑ หลัง
๔. อาคารอเนกประสงค์
๑ หลัง
๕. อาคารปฏิบัติการพิมพ์ดีดและภาควิชาการโรงแรม
๑ หลัง
๖. อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
๒ หลัง
๗. ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรม
๑ หลัง
๘. อาคารสานักงานอาคารสถานที่
๑ หลัง
๙. อาคารผลิตผลและศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ
๑ หลัง
๑๐. อาคารฝึกปฏิบัติพลศึกษาและดนตรีพื้นบ้าน
๑ หลัง
๑๑. อาคารโรงจอดรถ
๑ หลัง
๑๒. อาคารโรงอาหารชั่วคราว
๑ หลัง
๑๓. อาคารชุดพักอาศัยของบุคลากร
๑ หลัง
๑๔. บ้านพักครู/บุคลากร
๕ หลัง
๑๕. โดมเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์
๑ หลัง
๑๖. อาคารสานักงานพัสดุ
๑ หลัง
๑๗. อาคารวิทยบริการ
๑ หลัง
๑๘. อาคารปฏิบัติการปริญญาตรี
๑ หลัง

๑๘
๒.๓.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณ
สรุปเงินงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษาได้รับงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น
๘๑,๘๙๐,๖๐๐ บาท รายละเอียดดังแสดงในตาราง
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

๑. งบบุคลากร
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าจ้างประจา เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน
๒. งบลงทุน

๕๑,๒๐๔,๙๕๙
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์

๑๒,๘๘๐,๒๐๐

๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

๑๕,๘๘๐,๒๐๐

๓. งบดาเนินการ
๓.๑ งบดาเนินงาน
๓.๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

๒,๘๖๖,๘๐๐

๓.๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมงบดาเนินการ

๔,๐๖๖,๘๐๐

๔. งบอุดหนุน
๔.๑ งบเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒,๑๒๔,๒๐๐

๔.๑.๑ ค่าหนังสือเรียน
๔.๑.๒ ค่าอุปกรณ์

๔๘๘,๕๖๖

๔.๑.๓ ค่าเครื่องแบบ

๘๓๘,๐๘๐

๔.๑.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑,๐๐๘,๙๙๕

๔.๑.๕ ค่าจัดการเรียนการสอน

๕,๕๐๙,๔๐๐

๔.๒ เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา)
รวมงบอุดหนุน
๕. งบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการตามนโยบาย)

๑๘๑,๐๐๐
๑๐,๑๕๐,๒๔๑

๕.๑ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix it Center)

๒๐๐,๐๐๐

๕.๓ โครงการเร่งประสิทธิภาพครูสอนอาชีวศึกษา

๑๘๙,๖๐๐

๕.๔ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

๕๘,๘๐๐

๕.๕ โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

๗๕,๐๐๐

๕.๖ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

๖๕,๐๐๐

รวมรายจ่ายอื่นๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๕๘๘,๔๐๐
๘๑,๘๙๐,๖๐๐

*ปรับตามบริบทสถานศึกษา
*นิยามศัพท์ คาว่า งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน และเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

๑๙
๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
๒.๔.๑ ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นาวิถีชีวิตพอเพียง
๒.๔.๒ อัตลักษณ์
ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จริง ทาได้ บนพื้นฐานความพอเพียง
๒.๔.๓ เอกลักษณ์
สามัคคี มีส่วนร่วม
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๕.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึก ษาให้ได้ม าตรฐาน กอปรด้วยคุณธรรม นาวิถีชีวิต
อย่างพอเพียง
๒.๕.๒ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
พันธกิจ
๑. พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
กอปรด้วยคุณธรรม

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
๑) พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
๑) พัฒนาหลักสูตร มีจัดการศึกษา
การสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ตรงตามมาตรฐาน นวัตกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒
๒) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความรู้ และได้รับการดูแล โดยร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อให้มี
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
๒) มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย
ค่านิยมที่ดี
ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียน ๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์/
กลยุทธ์ที่ ๓
ผู้สาเร็จการศึกษา
๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ มีความรัก ๔) พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒) ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔
๑) ส่งเสริมครู/บุคลากรทางการศึกษา
ได้เข้าร่วมอบรม/ประชุม

๒๐
๒.๕.๒ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)
พันธกิจ
เป้าประสงค์
๒. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา กลยุทธ์ที่ ๑
องค์ความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ ๑) มีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปคนรุ่นใหม่
กลยุทธ์ที่ ๒
๑) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓
๑) การจดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย์
กลยุทธ์ที่ ๔
๑) พัฒนาและส่งเสริมการบริการ
วิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
๓. บริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลัก กลยุทธ์ที่ ๑
ธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจ
๑) มีการประชุมบุคลากรวิทยาลัย/
พอเพียง และนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลุ่ม (PLC)
ตลอดจนนโยบายชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒
๑) มีการประชุมการจัดทาแผน
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒) มีการประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ/
แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนอง
นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และนโยบายชาติ
๔. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัด
กลยุทธ์ที่ ๑
การศึกษาวิชาชีพกับสถานประกอบการ ๑) วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรวิชาชีพ เครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๒
๑) วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการ
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๓
๑) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา/สร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
๒) ส่งเสริมการนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน
๓) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ไปใช้การพัฒนาอาชีพ
จดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
๔) สร้างประสบการณ์วิชาชีพปลูกจิต
อาสาด้วยการบริการสังคม
๑) ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมและมีการกระจายอานาจ
๒) ใช้หลักการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนอง
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และนโยบายชาติ

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
๒) สร้างความเข้มแข็งในการสร้าง
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ
๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา สร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่

๒๑
๒.๕.๒ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)
พันธกิจ
๕. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

๖. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
สุขภาพอนามัย

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ ๑
๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม
กลยุทธ์ที่ ๒
๑) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
๑) บุคลากรสถานศึกษามีจิตตระหนัก
ต่อการทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒
๑) บุคลากรของสถานศึกษา มีจิต
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติภายในสถานศึกษาและ
ชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๓
๑) สร้างความร่วมมือสถานศึกษา
ชุมชน วัด ผู้ปกครอง ในการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๒) ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและติดตามผลการดาเนินการ
ภายในสถานศึกษา

๑) ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
สร้างจิตตระหนัก ให้กับบุคลากรของ
สถานศึกษาต่อการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๒) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ภายในและร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติในชุมชน
๓) เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน

๒๒
๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๖.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ที่
๑
๒
๓

รายการรางวัลและผลงาน
ประกวดสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
“อวดดีอาชีวะ ๕”
การคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญ
(ขนาดใหญ่)
การคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญ
(ขนาดใหญ่)

รางวัล
อื่นๆ (ขวัญใจกรรมการ)

ระดับ
ชาติ

หน่วยงานที่จัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ภาค

ชนะเลิศ

จังหวัด

คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ จังหวัดมหาสารคาม

๒.๖.๒ รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
ที่
๑
๒

ชื่อ-สกุล
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์
นายกรณ์ จันทรโสภณ

รายการรางวัลและผลงาน
ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๓

นายอนิรุทธ์ จันทมูล

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๔

นายบรรจง พลขันธ์

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๕

นายปริญญา ญาณโภชน์

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๖

นายปริญญา ญาณโภชน์

การดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน
มุ่งสู่เมืองตักกสิลา ๔.๐ และการ
ประกาศเกียรติคุณ การดาเนินงาน
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice)”

รางวัล
หน่วยงานที่จัด
โล่รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
โล่รางวัล การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
จังหวัดมหาสารคาม

๒.๖.๓ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นางจินตนา คาทอง

๒

นางเบญจพร ช่วยเกิด

รายการรางวัลและผลงาน
การประกวดผลงานวิจัยการประชุม
วิชาการระดับชาติ สอฉ.๓
วิจัยและนวัตกรรม
โครงการคนดีศรีมหาสารคาม
ระดับยอดเยี่ยม

รางวัล
หน่วยงานที่จัด
เกียรติบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

๒๓
ที่
๓

ชื่อ-สกุล
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ

๔

นายสุริยา ยะโส

๕

นางสาวรจนา บัวศรีภูมิ

๖

นางขนิษฐา จิณรักษ์

๗

นายอาคม ยะหัตตะ

๘

นางวาสนา เทอดเกียรติกุล

๙

นางเบญจพร ช่วยเกิด

๑๐ นางสาวคุณะจรรย์ สุขณิพัทธ์
๑๑ นางดารุณี ธรรมประวัติ
๑๒ นางสาวปัญจรัตน์ คาทองสุข
๑๓ นางประทุมวรรณ คันยุไร
๑๔ นางมณีวรรณ แสงงาม
๑๕ นายสมัย สีลาดเลา
๑๖ นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ์

รายการรางวัลและผลงาน
รางวัล
หน่วยงานที่จัด
ผูก้ ากับลูกเสือดีเด่น ทาคุณประโยชน์ เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ให้กับกองลูกเสือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

๒๔
ที่
ชื่อ-สกุล
๑๗ นายถวิล เดชบุรัมย์

รายการรางวัลและผลงาน
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๑๘ นางสาวศริญญา วรจันทร์

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๑๙ นายพิษณุ ศิลาอาสน์

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๐ นายสราวุธ แสนเย็น

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๑ นายปริยนนท์ ประทุมตรี

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๒ นางสาวดวงเนตร ยศคาลือ

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
๒๔ นางสาวสุธิดา พงษ์ทองเจริญ

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๕ นายสุรศักดิ์ ทุงจันทร์

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๖ นายทรงศักดิ์ ทองนาค

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๗ นางรุ่งทิวา ช่างทอง

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

๒๘ นางสาวพัชรียา วงษ์ภิรงค์

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู
บุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น

รางวัล
หน่วยงานที่จัด
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

๒๕
๒.๖.๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน
ที่

ชื่อผู้เรียน

๑

นางสาววัชราภรณ์ ชุมมณี
นางสาวอริสสา ชิณช้าง
นางสาวพัชรา มหาธาตุ
นางสาวนิศรา บูราณศรี
นางสาวพิยะดา จันทะมนตรี
นางสาวอรพรรณ ศรีมงคุณ
นายธีรพัฒน์ อุตรโส
นางสาวเจษสุดา เสาร์วงค์

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รางวัล

ระดับ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการจัดแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า (ระดับ
ปวช.)

ชนะเลิศ

ชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

ทักษะ
วิชาชีพ

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

ชาติ

ทักษะ
วิชาชีพ

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

ชาติ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

ศูนย์การแสดงสินค้า
เมืองทองธานี

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑
รองชนะเลิศ
อันดับ ๒
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ชาติ

-

ชาติ

-

ชาติ

กีฬา
อาชีวะ

ชาติ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

มหาวิยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ
สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

ชมเชย

ชาติ

ทักษะ
วิชาชีพ

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

ชมเชย

ชาติ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

ชมเชย

ชาติ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

ชมเชย

ชาติ

ชมเชย

ชาติ

ทักษะ
วิชาชีพ
ทักษะ
วิชาชีพ

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

ชมเชย

ชาติ

ทักษะ
วิชาชีพ

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการจัดโต๊ะและบริการ
อาหารสากล
นางสาวสุธิดา กายะเสนา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นางสาวจิรภัทร บุญสูตร
โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี
ตัวแทนนักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม
“ประเภทพานพุ่ม
ในรัชกาลที่ ๑๐”
นางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ์ การแข่งขันตอบปัญหา
นางสาววรรณภา รัตนพลแสน ด้านวิชาการบัญชี (ปวช.)
นางสาวสุธิดา กายะเสนา
การแข่งขันตอบปัญหา
นางสาวจิรภัทร บุญสูตร
ด้านวิชาการบัญชี (ปวส.)
นางพงศธร มะเสนา
วิ่งผลัดผสม เมลเล่ย์ (ชาย)
นายมินทร์ธาดา สารสี
นางสาวกรรณิกา อุทัยมา
นางสาวเขมมิกา ใหม่คามิ
นายธีรพัฒน์ อุตรโส
นางสาวเจษสุดา เสาร์วงค์

ประเภท
หน่วยงานที่จัด
รางวัล
ทักษะ สานักงานคณะกรรม
วิชาชีพ การการอาชีวศึกษา

รายการรางวัลและผลงาน

ผงปรุงรสส้มเสี้ยว
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
ซุปก้อนกึ่งสาเร็จรูป
รสส้มเสี้ยว

๑๐ นายวัชรากรณ์ โยธา
นางสาวอาทิตยา พิมพ์ทอง
นางสาววรรณภา รัตนพลแสน
๑๑ นางสาวรุ่งรัตน์ จ่าหล้า
ป่นปลากึ่งสาเร็จรูป
นายมานิต ชิณแสน
นางสาวณัฐฐาภรณ์ ไชยมโรง
๑๒ นายรัถพล ดีดวงพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
๑๓ นายประสิทธิผล อันพรมมา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นายมณฑล คาพะวา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี
๑๔ นางสาวสุปรีญา แสนเสง
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การพูดภาษาอังกฤษ
ต่อสาธารณะ

๒๖
ที่

ชื่อผู้เรียน

ประเภท
หน่วยงานที่จัด
รางวัล
ทักษะ สานักงานคณะกรรม
วิชาชีพ การการอาชีวศึกษา

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ

ชมเชย

ชาติ

ชมเชย

ชาติ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

ศูนย์การแสดงสินค้า
เมืองทองธานี

ชนะเลิศ

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

ชนะเลิศ

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓

๑๙ นางพงศธร มะเสนา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยสู่มาตรฐานสากล
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม
“ประเภทพานพุ่มสมเด็จ
พระพันปีหลวงฯ”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยสู่มาตรฐานสากล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การจัดการนาเที่ยว
สถานการณ์จาลอง
มัคคุเทศก์ นาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ
วิ่งผลัด ๔X๑๐๐ (ชาย)

ชนะเลิศ

ภาค

๒๐ นางพงศธร มะเสนา

วิ่งผลัดผสม เมลเล่ย์ (ชาย)

ชนะเลิศ

ภาค

๒๑ นางสาวสิรินทรา เกษแสนศรี

วิ่งผลัด ๔X๑๐๐ (หญิง)

ชนะเลิศ

ภาค

๒๒ นางสาวงามวิมล ตลาดเงิน

วิ่งผลัดผสม เมลเล่ย์ (หญิง)

ชนะเลิศ

ภาค

๒๓ นางสาวงามวิมล ตลาดเงิน

วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร (หญิง)

ชนะเลิศ

ภาค

๒๔ นางสาวสุธิดา กายะเสนา
นางสาวจิรภัทร บุญสูตร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการจัดแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า (ระดับ
ปวช.)

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

ภาค

กีฬา
อาชีวะ
กีฬา
อาชีวะ
กีฬา
อาชีวะ
กีฬา
อาชีวะ
กีฬา
อาชีวะ
ทักษะ
วิชาชีพ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบตกแต่ง
ภายในห้องนอนผู้สูงอายุ

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

๑๕ นายภานุวัฒน์ จันทร์โท
นายวัชระ สาดแล่น
นายโอภาพ โขนัง
๑๖ ตัวแทนนักศึกษา
๑๗ นายภานุวัฒน์ จันทร์โท
นายวัชระ สาดแล่น
นายโอภาพ โขนัง
๑๘ นางสาวสุภาภรณ์ ทวีเขียว

๒๕ นายประสิทธิผล อันพรมมา
นายมณฑล คาพะวา
๒๖ นางสาววัชราภรณ์ ชุมมณี
นางสาวอริสสา ชิณช้าง
นางสาวพัชรา มหาธาตุ
นางสาวนิศรา บูราณศรี
นางสาวพิยะดา จันทะมนตรี
นางสาวอรพรรณ ศรีมงคุณ
๒๗ นายธีรพัฒน์ อุตรโส
นางสาวเจษสุดา เสาร์วงค์
นางสาวชุดาภา นาถมทอง
๒๘ ตัวแทนนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓

๒๗
ที่

ประเภท
หน่วยงานที่จัด
รางวัล
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
ทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ

๒๙ ตัวแทนนักศึกษา

ชมเชย

ภาค

๓๐

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการประกอบอาหาร
ว่างไทยโบราณ (ข้าวแช่)
นายรัถพล ดีดวงพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดการเล่านิทาน
พื้นบ้าน
นางสาวสุจิรา จันทร์จานง
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง
นายวัชระ หาบุตร
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทัก
การประกวดจิตรกรรมสีน้า
หุ่นนิ่ง
นางสาวเบญวรรณ ปัญญานิรัติศัย การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

ชมเชย

ภาค

ชมเชย

ภาค

ชมเชย

ภาค

ชมเชย

ภาค

ชมเชย

ภาค

ชมเชย

ภาค

ชมเชย

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

ชมเชย

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

ชมเชย

ภาค

ทักษะ
วิชาชีพ

ชนะเลิศ

จังหวัด

๓๑
๓๒
๓๓

ชื่อผู้เรียน

๓๔ นางสาวนิธิภรณ์ กองเสนา
๓๕ ตัวแทนนักศึกษา

๓๖ ตัวแทนนักศึกษา
๓๗ ตัวแทนนักศึกษา

๓๘ ตัวแทนนักศึกษา

๓๙ นายภูเบศ ภูแช่มโชติ
นางสาวพัชราพร แสงสุดตา
๔๐ นายรัถพล ดีดวงพันธ์
๔๑ นายประสิทธิผล อันพรมมา
นายมณฑล คาพะวา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการประกอบอาหาร
โมเดิร์นสู่มาตรฐานสากล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อาร์ตเพื่อการศึกษา (ระดับ
ปวส.)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
(ระดับ ปวช.)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบ และ
การประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ (ปวช.)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบ และ
การประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ (ปวส.)
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดมารยาทไทย
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดเล่านิทาน
พื้นบ้าน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๓

ทักษะ
วิชาชีพ
จังหวัด ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ทักษะ
วิชาชีพ

๒๘
ที่

ชื่อผู้เรียน

๔๒ นางสาวสุภาภรณ์ ทวีเขียว

๔๓ นางสาวสุจิรา จันทรจานงค์
๔๔ ตัวแทนนักศึกษา
๔๕ ตัวแทนนักศึกษา
๔๖ ตัวแทนนักศึกษา
๔๗ นางสาววัชราภรณ์ ชุมมณี
นางสาวอริสสา ชิณช้าง
นางสาวพัชรา มหาธาตุ
นางสาวนิศรา บูราณศรี
นางสาวพิยะดา จันทะมนตรี
นางสาวอรพรรณ ศรีมงคุณ
๔๘ ตัวแทนนักศึกษา
๔๙ ตัวแทนนักศึกษา
๕๐ ตัวแทนนักศึกษา
๕๑ ตัวแทนนักศึกษา
๕๒ ตัวแทนนักศึกษา
๕๓ นายภานุวัฒน์ จันทร์โท
นายวัชระ สาดแล่น
นายโอภาพ โขนัง
๕๔ ตัวแทนนักศึกษา

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การจัดการนาเที่ยว
สถานการณ์จาลอง
มัคคุเทศก์ นาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ทักษะพิมพ์ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีฯ
ผลิตหนังสือราชการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการจัดแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า (ระดับ
ปวช.)

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการนาเสนอขายสินค้า
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สด
แบบไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สด
แบบไทยสู่มาตรฐานสากล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

ประเภท
หน่วยงานที่จัด
รางวัล
จังหวัด ทักษะ อาชีวศึกษาจังหวัด
วิชาชีพ มหาสารคาม
ระดับ

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ
จังหวัด ทักษะ
วิชาชีพ
จังหวัด ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

๒๙
ที่

ชื่อผู้เรียน

๕๕ ตัวแทนนักศึกษา
๕๖ ตัวแทนนักศึกษา

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อาร์ตเพื่อการศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะจิตรกรรมไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการวาดภาพ
(Drawing)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบ
เขียนแบบตกแต่ง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการออกแบบ
นิเทศศิลป์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม
Classic Bartender
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง (หญิง)
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดวงดนตรี
โฟร์คซอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
สุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

ทักษะ
วิชาชีพ
จังหวัด ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะ
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

๖๖ นางสาวเบญวรรณ ปัญญานิรัติศัย การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ
ประเภทการประกวดการพูด
วิชาชีพ
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
๖๗ นายภูเบศ ภูแช่มโชติ
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ
นางสาวพัชราพร แสงสุดตา ประเภทการประกวด
วิชาชีพ
มารยาทไทย
๖๘ นางสาวนัทฏิกา วรพุท
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
รองชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ
นายณรงค์ รัตนสุด
เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

๕๗ ตัวแทนนักศึกษา
๕๘ ตัวแทนนักศึกษา
๕๙ ตัวแทนนักศึกษา
๖๐ ตัวแทนนักศึกษา
๖๑ นายธีรพัฒน์ อุตรโส
นางสาวเจษสุดา เสาร์วงค์
นางสาวชุดาภา นาถมทอง
๖๒ ตัวแทนนักศึกษา
๖๓ ตัวแทนนักศึกษา
๖๔ นางสาวสุปรีญา แสนเสง

๖๕ นางสาวสุจิรา จันทร์จานง

ชนะเลิศ

ประเภท
หน่วยงานที่จัด
รางวัล
จังหวัด ทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิชาชีพ จังหวัดมหาสารคาม
ระดับ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

๓๐
ที่

ชื่อผู้เรียน

๖๙ นายเทวราช แสนพินิจ
นายจิราเจต ชุมแสง
นายวุฒิพงษ์ แก้วมหาวงศ์
นายนุชิต สุวรรณสินธ์
นางสาวปวีณ์นุช เนตรกุลโรจน์
๗๐ นางสาวสุธิดา กายะเสนา
นางสาวจิรภัทร บุญสูตร

รายการรางวัลและผลงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สะเต็มศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี
๗๑ นายกฤษณะ กรีมนตรี
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดร้องเพลงไทย
สากล (ชาย)
๗๒ นางสาววรรณภา รัตนพลแสน การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดร้องเพลงไทย
สากล (หญิง)
๗๓ นายกฤษณะ กรีมนตรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นายณรงค์พล รัตนสุข
ทักษะการพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภท
หน่วยงานที่จัด
รางวัล
รองชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อันดับที่ ๑
วิชาชีพ จังหวัดมหาสารคาม
รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ
อันดับที่ ๑
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ
อันดับ ๑
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ จังหวัด ทักษะ
อันดับ ๑
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ทักษะ
วิชาชีพ

ส่วนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึก ษาของวิท ยาลัยอาชีวศึก ษามหาสารคาม ประกอบด้วย ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการ
ประเมิน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมิ นสมรรถนะผู้เ รียนและผู้ส าเร็จ การศึก ษาอาชีวศึก ษา ที่ เ ป็นผลมาจากการพัฒ นา
คุณ ภาพทางวิช าการ ทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ผลการแข่ง ขันทั ก ษะวิชาชีพ ผลการประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูและช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสาเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อ ยละของผู้ส าเร็ จ การศึก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) และ
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทั้ ง หมด เ ที ย บกั บ จ านวนผู้ เ รี ย นหลั ก หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกข้าวของรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาโดยงานครูที่ปรึกษา ได้จัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของเรียน
๒. มีการประชุมผู้ปกครอง ติดตามดูแลผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา

๓๒
ผลสัมฤทธิ์ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี้
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการเลขานุการ
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๒.๒ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๓ สาขาวิชาการออกแบบ
๒.๔ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวช.

จานวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่น

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
เทียบกับ
ผู้เข้าเรียนแรกเข้า

๑๐๘
๒๕
๒๐
๙๒
๖๐
๓๐๕

๕๘
๑๒
๑๐
๔๑
๒๓
๑๔๔

๕๓.๗๐
๔๘.๐๐
๕๐.๐๐
๔๔.๕๗
๓๘.๓๓
๔๗.๒๑

๒๔
๔
๑๓
๘
๔๙

๑๒
๐
๔
๒
๑๘

๕๐.๐๐
๐.๐๐
๓๐.๗๗
๒๕.๐๐
๓๖.๗๓

๓
๒๗
๒
๓๒

๒
๑๖
๑
๑๙

๖๖.๖๗
๕๙.๒๖
๕๐.๐๐
๕๙.๓๘

๕๗
๔๔๓

๒๘
๒๐๙

๔๙.๑๒
๔๗.๑๘

๓๓

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จานวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่น

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
เทียบกับ
ผู้เข้าเรียนแรกเข้า

๒๖๐
๙
๓๔
๙๘
๔
๑๓
๗๕
๔๙๓

๒๑๘
๖
๒๑
๘๖
๓
๑๑
๕๔
๓๙๙

๘๓.๘๕
๖๖.๖๗
๖๑.๗๖
๘๗.๗๖
๗๕.๐๐
๘๔.๖๒
๗๒.๐๐
๘๐.๙๓

๕
๑๓
๒๐
๓๘

๔
๗
๒๐
๓๑

๘๐.๐๐
๕๓.๘๕
๑๐๐.๐๐
๘๑.๕๘

๓๒
๗
๓๙

๒๑
๖
๒๗

๖๕.๖๓
๘๕.๗๑
๖๙.๒๓

๕๘
๖๒๘
๑,๐๗๑

๔๐
๔๙๗
๗๐๖

๖๘.๙๗
๗๙.๑๔
๖๕.๙๒

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๑.๖ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๑.๗ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (ไม่มีนักศึกษา)
๒.๒ สาขาวิชาออกแบบ
๒.๓ สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
๒.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวส.
รวมทั้งหมด

การคานวณ
ร้อยละ

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช และ ปวส ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช และ ปวส แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

๗๐๖
๑ ๐๗๑
๖๕.๙๒

๑๐๐

๑๐๐

๓๔
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

 ดี

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อให้มีผสู้ าเร็จการศึกษาเพิม่ ขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ครูที่ปรึกษา ควรติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และแนะแนวทางเกี่ยวกับการเรียน
๒. ครูผู้สอน ต้องพัฒนาการสอน และติดตามผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออก
ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิ ใจในความเป็น ไทย
เห็ น คุ ณ ค่ า และร่ ว มพั ฒ นา ภู มิ ใ จไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรื อสถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ ผู้ เ รี ยนร่ วมกั นจั ดกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ตร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ยน
ให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) หรือ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมิน การจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
๑. ผู้เ รียนน้อ ยกว่าร้อยละ ๖๐ มี ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู้ น า กล้ า แสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ มี ก ารจัด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้มี คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
๒. ผู้เ รียนร้อ ยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู้ น า กล้ า แสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ มี ก ารจัด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้มี คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
๓. ผู้เ รียนร้อ ยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู้ น า กล้ า แสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ มี ก ารจัด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้มี คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมารตฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
๔. ผู้เ รียนร้อ ยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู้ น า กล้ า แสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ มี ก ารจัด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้มี คุณ ลัก ษณะ ที่ พึง ประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร

๓๖
ในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถัม ภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
๕. ผู้ เ รี ยนร้อ ยละ ๙๐ ขึ้น ไป มี ความรับ ผิ ดชอบ ซื่ อสั ตย์ และเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม
มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู้ น า กล้ า แสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ มี ก ารจัด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้มี คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาโดยงานกิ จ กรรม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ผู้ เ รีย นมี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สัต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ว นร่ ว ม มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ นได้ อ ย่ า ง
เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นากล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณ ค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย
มีจิตสนึก ในการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งมี การจัดกิจ กรรมเสริมสร้างหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) มีขั้นตอนดังนี้
๑. เขียนแผนงาน/โครงการเสนอต่อสถานศึกษา
๒. แผนงานได้รับการพิจารณาเห็นชอบและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
๓. ขออนุมัติดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดตามปฏิทิน
๔. ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. สรุป/รายงานผลการดาเนินโครงการ และเสนอต่อผู้บริหาร
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดให้มกี ิจกรรม/โครงการ ดังนี้
๑. โครงการ ๕ ส. (Big cleaning Day) จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม ๑,๙๐๐ คน
๒. โครงการ “เสริม สร้ างภาวะความเป็น ผู้น าและการเขีย นโครงการ ปีก าศึก ษา ๒๕๖๒”
จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม ๘๐ คน
๓. โครงการ “เลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒”
จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม ๑,๙๐๐ คน
๔. โครงการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา” จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม ๑,๑๓๐ คน
๕. โครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม ๕๐๐ คน
๖. โครงการ “จิตอาสาพัฒนาวัด” จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม ๑๐๐ คน

๓๗
การคานวณ
ร้อยละ

ผู้เรียนทีม่ ีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
จานวนผู้เรียนทัง้ หมด
๒ ๒๑๗
๒ ๓๑๕

๑๐๐

๑๐๐

๙๕.๗๖
หมายเหตุ ไม่นับรวมผู้เรียนระดับปริญญาตรี จานวน ๑๖๐ คน
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. โครงการ
๒. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
๓. คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
๔. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ผู้เ รี ยนน้อ ยกว่ าร้อ ยละ ๖๐ มี ความรับ ผิ ดชอบ ซื่อ สัตย์ และเสี ย สละเพื่ อ
ส่วนรวม มี ค วามเป็ นประชาธิป ไตยท างานร่วมกั บ ผู้ อื่น ได้อ ย่างเป็ นกั ล ยาณมิ ต ร
มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิ ใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒ นาภูมิ
ปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีการ
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้าแสดงออก ภูมิ ใ จในความเป็น ไทย เห็ นคุณค่ าและร่ว มพัฒ นาภูมิ ปัญ ญาไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลัก สูตร เพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจ กรรมขององค์การนัก วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์ก าร
เกษตรกรในอนาคตในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

๓๘
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้ าแสดงออกภูมิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็น คุ ณค่ าและร่ ว มพั ฒ นาภูมิ ปัญ ญาไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจ กรรมขององค์การนัก วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์ก าร
เกษตรกรในอนาคตในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี (อกท.) โดยได้รับ ผลการประเมินเป็นองค์การ
มารตฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้ าแสดงออกภูมิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็น คุ ณค่ าและร่ ว มพั ฒ นาภูมิ ปัญ ญาไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจ กรรมขององค์การนัก วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์ก าร
เกษตรกรในอนาคตในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
๕. ผู้เ รียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรับ ผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา ร้อยละ
กล้าแสดงออก ภูมิ ใ จในความเป็น ไทย เห็ นคุณค่ าและร่ว มพัฒ นาภูมิ ปัญ ญาไทย ๙๕.๗๖
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจ กรรมขององค์การนัก วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์ก าร
เกษตรกรในอนาคตในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี (อกท.) โดยได้รับ ผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ ๕
๕
มีผลการประเมินตามข้อ ๔
๔
มีผลการประเมินตามข้อ ๓
๓
มีผลการประเมินตามข้อ ๒
๒
มีผลการประเมินตามข้อ ๑
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

๓๙

สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

 ดี

จุดเดน
คณะครู บุคลากร นัก เรียน นัก ศึก ษา มี ความร่วมมื อร่วมใจสามั คคีกั นเป็นอย่างมากในการ
ทากิ จ กรรม และร่วมท ากิ จ กรรมทั้ งภายในวิท ยาลัย และภายนอกวิท ยาลัย รวมทั้ ง กิ จ กรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ จึง ทาให้โครงการ และงานต่างๆ สาเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้ งท าให้การท ากิจ กรรม
โครงการแต่ละโครงการประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการ
เป็ นผู้ ป ระกอบการหรื อ การประกอบอาชี พอิ ส ระ สามารถประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ นผู้ ป ระกอบการ
หรื อการประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ สถานศึก ษามี ก ารส่ งเสริ ม สนั บสนุ นกิ จ กรรมตามแนวทางการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึ กษา ปรากฏผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิส ระ หรือ มี ผ ลการประเมิ นศูนย์บ่ม เพาะผู้ป ระกอบการอาชีวศึก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นที่ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและคัดเลือกแผนธุรกิจ
๒. โครงการการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานธุรกิจดอกไม้และธุรกิจของฝาก
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมเทคนิคการจัดดอกไม้
๔. ธุรกิจ อาร์-คาเฟ่ (ภาควิชาการโรงแรมฯ)
๕. ธุรกิจ Food & Bekery (ภาควิชาอาหารฯ)
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
การดาเนินกิจกรรมโครงการ ส่งผลให้สถานศึกษาผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ ๓ ดาว
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. เล่มสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและคัดเลือกแผนธุรกิจ
๒. เล่มสรุปโครงการการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานธุรกิจดอกไม้และธุรกิจของฝาก
๓. เล่มสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอบรมเทคนิคการจัดดอกไม้
การคานวณ
ร้อยละ

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

๒๖
๗๐
๓๗.๑๔

๑๐๐

๑๐๐

๔๑
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ ๕ ดาว
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๔ ดาว
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๓ ดาว
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ ๒ ดาว
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ ๑ ดาว
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕
ยอดเยี่ยม
๔
ดีเลิศ
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
กาลังพัฒนา

 ดี


จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
จากผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะซึ่งได้ในระดับ ๓ ดาว มีข้อเสนอแนะ คือ
๑. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็น "นวัตกรรม" ที่แก้ปญ
ั หา ไม่ควรทาซ้ากับท้องตลาด
๒. ควรให้มีจุดขายทีเ่ ป็นอาชีวะ
๓. ศึกษาประเด็นเรือ่ งการทาตลาดออนไลน์เพิ่มเติม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. จัดทาโครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับนวัตกรรมและการต่อยอด
๒. จัดทาแผนงาน โครงการเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่องการทาการตลาดออนไลน์

๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามา
ใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึก ษามี ก ารจัดกิ จ กรรมประกวดนวัต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยในสถานศึกษา
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับ สถานศึก ษาหรือ ได้รับ รางวั ล จากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจั ย
ระดับจังหวัด
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย
ระดับภาค
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย
ระดับชาติ
๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดั บ ประเทศหรื อ ได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิ จั ย
ระดับนานาชาติ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาโดยงาน/ภาควิชา ครูผู้สอน จัดทาแผนงานโครงการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
๒. ขออนุมัติดาเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการตามแผนงานโครงการ
๔. พิจารณาคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและ/หรือ
นามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
๒. รายงานผลการดาเนินโครงการ

๔๓
๓. ผลงานของนักเรียน
๔. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
๕. ภาพกิจกรรมต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึ ก ษามี การจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิ จั ย
ในสถานศึกษา
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง ในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัล จากการประกวด นวัต กรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ระดับจังหวัด
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง ในระดับ
ชุ ม ช นหรื อได้ รั บ ราง วั ล จากการ ปร ะกวด นวั ต กรร ม สิ่ งป ระดิ ษฐ์ งานสร้ างส รร ค์
งานวิจัย ระดับภาค
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์จริง ในระดับ
จั ง หวั ด หรื อ ได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรร ค์
งานวิจัย ระดับชาติ
๕. ผลงานนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ที่ มี ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง
ในระดั บ ประเทศหรื อ ได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิจัย ระดับนานาชาติ

นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒
มีผลการประเมินตามข้อ ๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ปานกลาง

 ดีเลิศ

 กาลังพัฒนา

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี






ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

 ดี

จุดเดน
มีการส่งผลงานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าประกวดแข่งขันต่อเนื่องทุกปี

๔๔
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ สาขาวิชามีการสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารประกวดแข่งขันภายในสถานศึกษา โดยนารูปแบบการประกวด
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มาประยุกต์ใช้ก่อนส่งไปประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
๓. ควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาผลงานนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ แบบบู ร ณาการ
และแบบร่วมมือ
๒. ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ แบบบูรณาการ
และแบบร่วมมือเข้าประกวดระดับนานาชาติ

๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ ผู้ เ รี ยนได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ชาชี พ
ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา
๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ ๑. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
๒. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่ จัดขึ้นเอง
โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ประชาชนภายในจังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง
๒. นักศึกษา/ครู ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดงานได้ทันฝีมอื และงานตลาด
๓. เกิดผลิตภัณฑ์อาชีพใหม่กับสถานศึกษา
๔. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น
๖. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
๗. นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
๓. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๔. โล่รางวัล/เกียรติบัตร

๔๖
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี






นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒
มีผลการประเมินตามข้อ ๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา

สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ปานกลาง

 ดีเลิศ

 กาลังพัฒนา

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
 ดี

จุดเดน
สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รีย นได้รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง ในการแข่ง ขั น ทั ก ษะวิช าชี พ
ระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อให้มีทกั ษะและเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะสาหรับเข้าร่วมการประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ

๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผู เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ผ านการประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบรอยละกับจานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุ กรายวิชาตามโครงสราง หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
รอยละของผู เรียนที่ผ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผเู้ รียนผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยการสอน
ซ่อมเสริมในคาบเรียนโดยครูประจาวิชา
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ
และมีการออกใบรับรองคุณภาพให้กบั นักศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทุกคน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๔. รายงานผลการประเมินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

๔๘
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับ
การประเมินในครั้งแรก มีดังนี้
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการเลขานุการ
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๒.๒ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๓ สาขาวิชาการออกแบบ
๒.๔ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดทิ ัศน์
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวช.

จานวนผู้เรียน
ที่เข้ารับการประเมิน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก

ร้อยละ

๖๖
๑๔
๑๐
๔๘
๒๙
๑๖๗

๖๖
๑๔
๑๐
๔๘
๒๙
๑๖๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๒
๗
๑๕
๓๔

๑๒
๗
๑๕
๓๔

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒
๒๕
๓
๓๐

๒
๒๕
๓
๓๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๔
๒๖๕

๓๔
๒๖๕

๑๐๐
๑๐๐

๔๙

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๑.๖ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๑.๗ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๒ สาขาวิชาออกแบบ
๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
๒.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่เข้ารับการประเมิน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก

ร้อยละ

๒๑๘
๖
๒๑
๘๘
๔
๑๓
๖๒
๔๑๒

๒๑๘
๖
๒๑
๘๘
๔
๑๓
๖๒
๔๑๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕
๑๐
๒๐
๓๕

๕
๑๐
๒๐
๓๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒๒
๖
๒๘

๒๒
๖
๒๘

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔๔
๕๑๙
๗๘๔

๔๔
๕๑๙
๗๘๔

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

การคานวณ
ร้อยละ

จานวนผูเรียน ปวช ๓ และ ปวส ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จานวนผูเรียน ปวช ๓ และ ปวส ๒ ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

๗๘๔
๗๘๔
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๐
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๓
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
๒
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
จานวนผู้เรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน
สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จํานวนผู เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผู เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
เที ยบรอยละกับจํานวนผู เรียน ที่ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาระดับ ปวช.
การประเมิน
ร อยละของผู เรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณา ในภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ V-Net ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET
๒. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบระดับชาติ V-NET

๕๒
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวนผู้เรียน
ที่ได้คะแนนตั้งแต่ คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีดังนี้
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการเลขานุการ
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๒.๒ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๓ สาขาวิชาการออกแบบ
๒.๔ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดทิ ัศน์
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวช.

จานวนผู้เรียน
ที่เข้ารับการ
ทดสอบระดับชาติ
ระดับอาชีวศึกษา
(V-NET)

จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้
คะแนนตั้งแต่คา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ

ร้อยละ

๖๘
๑๔
๑๑
๔๓
๓๒
๑๖๘

๖๐
๑๑
๗
๓๘
๑๕
๑๓๑

๘๘.๒๔
๗๘.๕๗
๖๓.๖๔
๘๘.๓๗
๔๖.๘๘
๗๗.๙๘

๑๒
๗
๖
๒๕

๑๐
๕
๕
๒๐

๘๓.๓๓
๗๑.๔๓
๘๓.๓๓
๘๐.๐๐

๓
๑๘
๑
๒๒

๒
๑๐
๑
๑๓

๖๖.๖๗
๕๕.๕๖
๑๐๐
๕๙.๐๙

๓๔
๒๔๙

๓๐
๑๙๔

๘๘.๒๔
๗๗.๙๑

๕๓
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียนที่ได้
ที่เข้ารับการทดสอบ
คะแนนตั้งแต่ค า
ระดับชาติ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับชาติ
(V-NET)

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๑.๖ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๑.๗ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๒ สาขาวิชาออกแบบ
๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
๒.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวส.
รวมทั้งหมด

ร้อยละ

๒๒๕
๖
๑๑
๘๑
๔
๑๓
๖๒
๔๐๒

๑๗๒
๔
๑๑
๖๔
๔
๑๑
๓๖
๓๐๒

๗๖.๔๔
๖๖.๖๖
๑๐๐
๗๙.๐๑
๑๐๐
๘๔.๖๑
๕๘.๐๖
๗๕.๑๒

๕
๑๑
๒๐
๓๖

๒
๖
๑๓
๒๑

๔๐.๐๐
๕๔.๕๔
๖๕.๐๐
๕๘.๓๓

๒๔
๗
๓๑
๔๘
๕๑๗
๗๖๖

๑๒
๓
๑๕
๒๗
๓๖๕
๕๕๙

๕๐
๔๒.๘๕
๔๘.๓๘
๕๐
๗๐.๕๙
๗๒.๙๗

การคานวณ
ร้อยละ

จํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผู้เรียน ปวช ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

๕๕๙
๗๖๖
๗๒.๙๗

๑๐๐

๑๐๐

๕๔
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ปานกลาง

 ดีเลิศ

 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึก ษามีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึก ษา (V-NET) ร้อยละ
๗๒.๙๗ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมที่มีก ารเสริมความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา เพิ่ม เติมก่ อนทําการทดสอบ V-NET
ในครั้งต่อไป
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทําแบบทดสอบออนไลน์ หรือจัดกิจกรรมการติวเกี่ยวกับการทดสอบ (V-NET) เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้เพิ่มเติม

๑.๘ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผู เรียนเทียบโอนความรู และประสบการณ จําแนกตามระดับประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ สถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอเทียบกับผู สําเร็จการศึก ษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด
ในปการศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผนการติด ตามผู้สํ าเร็จ การศึก ษาที่ ได้ ง านทํ า ศึ ก ษาต่ อภายใน ๑ ปี
โดยการจัดทํ าโครงการสํารวจไว้อ ย่างชัดเจน ในแผนปฏิบัติการประจําปีมีคําสั่ง มอบหมายการปฏิบัติง าน
และกําหนดวิธีการสํารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึก ษาได้ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ได้กํ ากั บติดตามการมีง านทํา การศึก ษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพ ผู้สําเร็จการศึกษาที่ ไปทํ างานภายใน ๑ ปี และมอบหมายให้ง านแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน ติดตามผู้สําเร็จการศึก ษาที่ มี ง านทํ ารวมทั้ง สาขาวิชาทุ ก สาขาวิชา ครูที่ ป รึกษาทุ ก คน
ร่วมติดตามดูแลผู้สําเร็จ การศึกษาที่มี ง านทํ า เพราะครูในสาขาวิชาและครูที่ ปรึก ษาจะใกล้ ชิดกับ ผู้สําเร็จ
การศึกษา มีวิธีที่จะติดตามผู้สําเร็จการศึกษาได้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ ไปรษณียบัตร โทรศัพท์โดยตรง
เพื่อนตามเพื่อน แบบสอบถาม สอบถามครูผู้สอน สอบถามศิษย์เก่า ทําให้สามารถติดตามผู้สําเร็จการศึกษาได้
ในจํานวนมาก
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. ข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. แบบรายงานข้อมูลการติดตามผลนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕๖
ผลสัมฤทธิ์ ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือศึกษาต่อ มีดังนี้
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการเลขานุการ
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๒.๒ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๓ สาขาวิชาการออกแบบ
๒.๔ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดทิ ัศน์
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวช.

ทํางานใน
สถาน
จํานวน
ผู้สําเร็จ ประกอบการ/
การศึกษา
หน่วยงาน

ประกอบอาชีพ
อิสระ
ร้อยละ

ศึกษาต่อ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

๘๒
๑๒
๕
๘๓
๒๑
๑๙๘

๑
๐

๑.๒๑
๐

๓
๓

๗
๐
๘

๘.๔๓
๐
๔.๐๔

๑๖
๗
๒๙

๙
๐
๗
๓
๙

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
๙
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๐
๙

รวม

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

๓.๖๕
๗๔
๒๕.๐๐
๖
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๑๙.๒๗
๔๐
๓๓.๓๓
๓
๑๔.๖๔ ๑๒๓

๙๐.๒๔
๕๐.๐๐

๗๘
๙

๙๕.๑๒
๗๕.๐๐

๔๘.๑๙
๑๔.๒๘
๖๒.๑๒

๘๓
๑๐
๑๘๐

๑๐๐
๔๗.๖๑
๙๐.๙๐

๑๐๐

๙

๑๐๐

๑๐๐

๙

๑๐๐

๗๒.๗๒
๑๐๐
๗๖.๙๒

๑๑
๒
๑๓

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๗๐.๓๗
๖๕.๑๘

๒๗
๒๒๙

๑๐๐
๙๒.๗๑

๐
๑๑
๒
๑๓

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๓
๐
๓

ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๒๗.๒๗
๘
๐
๒
๒๓.๐๗ ๑๐

๒๗
๒๔๗

๘
๑๖

๔.๐๐
๖.๔๗

๐
๓๕

๐
๑๔.๑๗

๑๙
๑๖๑

๕๗

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๒ สาขาวิชาการตลาด
๑.๓ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
๑.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๕ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๑.๖ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๑.๗ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๒. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๒.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๒.๒ สาขาวิชาออกแบบ
๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
๒.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๓ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมฯ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
รวมหลักสูตร ปวส.
รวมทั้งหมด

ทํางานใน
สถาน
จํานวน
ผู้สําเร็จ ประกอบการ/
การศึกษา
หน่วยงาน

ประกอบอาชีพ
อิสระ

จํานวน

ร้อยละ

๕๗
๖
๒
๑๒

๒๖.๐๒
๑๗.๖๔
๘.๖๙
๑๕.๕๘

๒๑
๒๓
๐
๔

๓
๑
๘๑

๒๐.๐๐
๓.๗๐
๒๐.๕๐

๑๐
๕
๖๓

๒๑๙
๓๔
๒๓
๗๗
๑๒
๑๕
๒๗
๓๙๕
๐
๙
๐
๑๓
๒๒

จํานวน ร้อยละ

๐

๐

๒

๐
๐

๐
๐

๖
๘

๐

ศึกษาต่อ

รวม

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

๙.๕๘
๑๒๖
๖๗.๖๔
๕
๐
๗
๕.๑๙
๕๐
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๖๖.๖๖
๒
๑๘.๕๑
๒๑
๑๕.๙๔ ๒๑๑

๕๗.๕๓
๑๔.๗๐
๓๐.๔๓
๖๔.๙๓

๒๐๔
๓๔
๙
๖๖

๙๓.๑๕
๑๐๐
๓๙.๑๓
๘๕.๗๑

๑๓.๓๓
๗๗.๗๗
๕๓.๔๑

๑๕
๒๗
๓๕๕

๑๐๐
๑๐๐
๘๙.๘๗

๙

๑๐๐

๑๓
๒๒

๑๐๐
๑๐๐

ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๒๒.๒๒
๗
๗๗.๗๗
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๔๖.๑๕
๗
๕๓.๘๔
๓๖.๓๖
๑๔
๖๓.๖๓
ไม่มีข้อมูลสํารวจ

๓๒
๓
๓๒

๐

๐

๑๔

๒๔

๗๕.๐๐

๑๔

๔๓.๗๕
๑๐
๓๑.๒๕
ไม่มีข้อมูลสํารวจ
๔๓.๗๕
๑๐
๓๑.๒๕

๐

๐

๒๔

๗๕.๐๐

๕๒
๕๐๑
๗๔๘

๓
๙๐
๑๐๖

๕.๗๖
๑๗.๙๖
๑๔.๑๗

๑๕
๑๐๐
๑๓๕

๒๘.๘๔
๑๙.๙๕
๑๘.๐๔

๓๘
๔๓๙
๖๖๘

๗๓.๐๗
๘๗.๖๒
๘๙.๓๐

๒๐
๒๕๕
๔๑๖

๓๘.๔๖
๕๐.๘๙
๕๕.๖๑

การคานวณ
ร้อยละ

ร้อยละ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทํา หรือศึกษาตอ
จํานวนผู้เรียน ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

๖๖๘
๗๔๘
๘๙.๓๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๘
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึ ก ษามี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) มี ง านทํ า ในหน วยงานภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
และศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึก ษามี ก ารพั ฒ นาหรือ ปรับ ปรุง หลัก สูตรให เปนหลัก สู ตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
มีการพัฒนา หลัก สูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับ ปรุงรายวิชา หรือปรับ ปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีก ารสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สู การปฏิบัติที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให เปนหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ มีก ารส งเสริม ให สาขาวิช าหรือ สาขางานได รับ การพัฒ นาหลัก สูต รฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การประเมิน
๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย
๑) สถานศึก ษามีก ารศึก ษาความต องการของตลาดแรงงานเพื ่อ การพัฒ นา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
๒) สถานศึกษามีก ารประสานงานกับ สถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
๓) สถานศึก ษามีก ารพัฒ นาหลัก สูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิช า
รวมกับ สถานประกอบการ หรือ หนวยงานที่ เกี่ ยวของ เพื่อใหผู เ รียนมี ส มรรถนะอาชีพสอดคลองกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน
๔) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับ ปรุง หลัก สูตรฐานสมรรถนะ
ที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยศึกษา
จากเอกสารที่ อ้ างอิ ง และเชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้ ง การพั ฒ นารายวิ ชาหรือ กลุ่ ม วิ ชาร่ วมกั บ สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากการดําเนินงานของสถานศึกษา พบว่า
๑. สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบครบทุกประเด็นการประเมิน
ระดับ ปวช. จํานวน ๖ สาขาวิชา
๒. สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบครบทุกประเด็นการประเมิน
ระดับ ปวส. จํานวน ๘ สาขาวิชา

๖๐
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
หลักฐานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มทีพ่ ัฒนา
สถานศึก ษามี ก ารพั ฒ นาหรือ ปรับ ปรุง หลัก สูตรให เปนหลัก สู ตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
มีการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม ดังนี้

สาขาวิชา

๑. การบัญชี
๒. การเลขานุการ
๓. การตลาด
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. ธุรกิจค้าปลีก
๖. แฟชั่นและสิ่งทอ
๗. อาหารและโภชนาการ
๘. คหกรรมศาสตร์
๙. วิจิตรศิลป์
๑๐. การออกแบบ
๑๑. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ
๑๒. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๓. การโรงแรมและบริการ
รวมทั้งหมด

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ระดับ ปวช.
มีการศึกษา
มีการ
มีการพัฒนา
มีการใช มีการติดตาม
ความตอง ประสานงาน หลักสูตร
หลักสูตร
ประเมินผล
การของ
กับสถาน ฐานสมรรถนะ ฐานสมรรถนะ และปรับปรุง
ตลาด
ประกอบการ ในสาขางาน ที่ไดจากการ หลักสูตรฐาน มีการพัฒนา
แรงงาน
ในการพัฒนา หรือรายวิชา
พัฒนา
สมรรถนะ
หรือปรับปรุง รวมกับสถาน
หลักสูตร
ประกอบการ
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี
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๗

๖

๖

๗

๖๑

สาขาวิชา

๑. การบัญชี
๒. การจัดการสํานักงาน
๓. การตลาด
๔. การเงินและการธนาคาร
๕. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖. การจัดการโลจิสติกส์
๗. การจัดการธุรกิจค้าปลีก
๘. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๙. อาหารและโภชนาการ
๑๐. บริหารงานคหกรรมศาสตร์
๑๑. วิจิตรศิลป์
๑๒. การออกแบบ
๑๓. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ
๑๔. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๕. การโรงแรมและบริการ
๑๖. ภาษาต่างประเทศ
๑๗. การท่องเที่ยว
๑๘. การดูแลผู้สูงอายุ
รวมทั้งหมด

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ระดับ ปวส.
มีการศึกษา
มีการ
มีการพัฒนา
มีการใช มีการติดตาม
ความตอง ประสานงาน หลักสูตร
หลักสูตร
ประเมินผล
การของ
กับสถาน ฐานสมรรถนะ ฐานสมรรถนะ และปรับปรุง
ตลาด
ประกอบการ ในสาขางาน ที่ไดจากการ หลักสูตรฐาน มีการพัฒนา
แรงงาน
ในการพัฒนา หรือรายวิชา
พัฒนา
สมรรถนะ
หรือปรับปรุง รวมกับสถาน
หลักสูตร
ประกอบการ
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี
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๖๒
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ผลการประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
๑. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา หรือการ 
ปรับปรุงหลักสูตร
๒. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา 
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา รวมกับ 
สถานประกอบการ หรื อ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อใหผู เ รี ยนมี ส มรรถนะอาชี พ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน
๔. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา

๕. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได

นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ในการดําเนินการพั ฒ นาหรือปรับ ปรุง หลัก สูตร แต่ล ะรายวิชาควรมี ก ารติดตามประเมิ นผล
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึก ษาควรสงเสริม ให้ ส าขาวิชาหรือสาขางานไดรับ การพัฒ นาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม อยางเปนระบบถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์

๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดาเนินการสารวจข้อมูลสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน
หรือรายวิชา รวมกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากการดาเนินงานของสถานศึกษา พบว่า มีก ารพัฒ นาหลัก สูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน
หรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งครูผู้สอนได้มีการปรับปรุงสมรรถนะ
รายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน เพื่ อให ผู เรี ยนมี ส มรรถนะอาชี พสอดคล อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. แผนการเรียนของผูเ้ รียนในแต่ละสาขาวิชา
๒. แผนการสอนของครูผสู้ อน
การคํานวณ
ร้อยละ

จานวนสาขาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

๓๑
๓๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐.๐๐
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
 ดี

๖๔
จุดเดน
ทุ ก สาขาวิ ชาหรือ สาขางานได้รั บ การพัฒ นาหลัก สูต รฐานสมรรถนะหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมทุกสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๒.๒ การจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผู สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สู ก ารปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู เรียน ใหมีคุณลักษณะ
และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติ ประกอบดวย
๑) ครูผสู อนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรู้ ที่มงุ เนน
สมรรถนะอาชีพ
๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสกู ารปฏิบัติ และกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ได้ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึก ษาดําเนินการให้ครูทุ กคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ ถูกต้องครบถ้วน
สมบูร ณ์ บูร ณาการหลัก คุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง และกํ าหนดให้ครูผู้ส อน
นําส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนจัดทําบันทึกหลังการสอนที่เป็นปัจจุบัน
๓. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุ กคนวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงพร้อมทั้ ง
วิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอน เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนละการวิจัยในชั้นเรียน
๔. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการจัดทําโครงการนิเทศประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อนิเทศ
การเรียนการสอนของครูทุกคน
๕. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให้ ครู ทุ ก คนพัฒ นาการเรีย นการสอนและแก้ ไขปัญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ครูผู้สอนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ บูรณาการหลักคุณธรรม
จริยธรรม และปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง และนําส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
๒. ครูผู้สอนมีการจัดทําบันทึกหลังการสอน
๓. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาในการ
เรียนการสอน เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
๔. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการนิเทศประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อนิเทศการเรียนการสอน
ของครูทุกคน

๖๖
๕. ครูผู้สอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
ในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายวิชา
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. แผนการสอน
๒. สื่อการสอน
๓. บันทึกหลังการสอน
การจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัตทิ ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผู้สอน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ภาควิชา

๑. สามัญสัมพันธ์
๒. การบัญชี
๓. การจัดการสํานักงาน
๔. การตลาด
๕. การเงินและการธนาคาร
๖. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗. การจัดการโลจิสติกส์
๘. ธุรกิจค้าปลีก
๙. พื้นฐานธุรกิจ
๑๐. แฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. อาหารและโภชนาการ
๑๒. คหกรรมศาสตร์
๑๓. วิจิตรศิลป์
๑๔. การออกแบบ
๑๕. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ
๑๖. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๗. การโรงแรมและบริการ
๑๘. ภาษาต่างประเทศ
๑๙. การท่องเที่ยว
๒๐. การดูแลผู้สูงอายุ
รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

การปฏิบัติตามคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติ
มีการวิเคราะห มีการบูรณาการ
มีการกําหนด
มีการใชสื่อ
มีแนวทาง
หลักสูตรรายวิชา
คุณธรรม
รูปแบบ
เครื่องมือ
การวัดและ
ที่มงุ เนน
จริยธรรม
การเรียนรู้
อุปกรณและ
ประเมินผลตาม
สมรรถนะอาชีพ
สูก่ ารปฏิบัติ
เทคโนโลยี
สภาพจริง
จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จํานวน
๑๑
๑๓
๔
๓
๑
๑๔
๑
๔
๔
๐
๓
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๔
๑
๑
๘๐

ร้อยละ
๘๔.๖๑
๙๒.๘๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๗.๗๗
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๐
๗๕.๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๘๖.๙๓

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๓
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๓

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๗๕

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๖๗
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรู้ ที่มุ งเนน
สมรรถนะอาชีพ
๒. แผนการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู สูการปฏิบัติ และกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
๔. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียน การสอน
๕. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง
ได้ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี






ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึก ษาดํ าเนิ นการให้ครู ทุ ก คนจั ดทํ า แผนการจัดการเรีย นรู้ร ายวิ ชาที่ ถูก ต้องครบถ้ว น
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทําแผนงาน/โครงการ สําหรับอบรมการสร้างและพัฒนาสื่อที่ทันสมัย

๒.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชใ้ นการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
ด้วยเทคนิควิ ธีก ารสอนที่ ห ลากหลาย และบูร ณาการหลัก คุณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิ ยม และคุณ ลัก ษณะ
ที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ บูรณาการหลักคุณธรรม
จริยธรรม และปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง และนาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
แผนการสอน
การคํานวณ
ร้อยละ

จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผูสอนทั้งหมด

๙๔
๙๔

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
 ดี

๖๙
จุดเดน
สถานศึกษามีจ านวนครูผู สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู สู่การปฏิบัติที่เนนผู เรียนเป็นส าคัญ
ในรายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ผู บ ริ ห ารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิช าชี พที่รับผิ ดชอบในการบริห ารจัดการในสถานศึกษา
ทั้งของรัฐ และเอกชน
๓.๑ ครูผู้สอน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู สอนใหมีความรู ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
การประเมิน
๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรี ย นรู ที่ เ นนผู เ รี ย นเปนสํ า คั ญ ทุ ก รายวิ ช าที่ ส อน จั ด การเรี ย นการสอนตรงตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู้
๑) รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๒) รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
๓) รอยละของครูผู สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผน การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
๔) รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน
๕) รอยละของครูผู สอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจั ดการเรียนรู้ และแกปญหา
การจัดการเรียนรู
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ รายวิ ช าที่ ส อน
และสนับสนุนให้ศึกษาต่อให้ตรงสาขาในรายวิชาที่จบไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน

๗๑
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีครูผู้สอนจบการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนทุกคนทําให้การจัดการเรียน
ดังนี้

ภาควิชา

๑. สามัญสัมพันธ์
๒. การบัญชี
๓. การจัดการสํานักงาน
๔. การตลาด
๕. การเงินและการธนาคาร
๖. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗. การจัดการโลจิสติกส์
๘. ธุรกิจค้าปลีก
๙. พื้นฐานธุรกิจ
๑๐. แฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. อาหารและโภชนาการ
๑๒. คหกรรมศาสตร์
๑๓. วิจิตรศิลป์
๑๔. การออกแบบ
๑๕. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ
๑๖. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๗. การโรงแรมและบริการ
๑๘. ภาษาต่างประเทศ
๑๙. การท่องเที่ยว
๒๐. การดูแลผูส้ ูงอายุ
รวมทั้งหมด

จํานวน
ครู

๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ครูผสู อนที่มี
คุณวุฒิทาง
การศึกษาตรง
ตามสาขาวิชา
ที่สอน
จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๓
๖
๑
๑
๙๓

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๙๓

การจัดการเรียนการสอน
ครูผสู อนที่มี
ครูผสู อนทีม่ ี ครูผสู อนทีม่ ีการ ครูผสู อนทีจ่ ัดทํา
แผนการจัดการ จัดการเรียนการ ใชสื่อนวัตกรรม วิจยั เพื่อพัฒนา
เรียนรูครบทุก
สอนตรงตาม
เทคโนโลยี
คุณภาพจัดการ
รายวิชาทีส่ อน
แผนการจัดการ ทางการศึกษา
เรียนรู้
เรียนรู้
จํานวน
๑๒
๑๓
๓
๑
๑
๑๗
๑
๔
๔
๒
๓
๒
๒
๓
๒
๓
๓
๖
๑
๑
๘๔

ร้อยละ
๙๒.๓๐
๙๒.๘๕
๗๕.๐๐
๓๓.๓๓
๑๐๐
๙๔.๔๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๗๕.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๙.๓๖

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๗
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๓

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๔.๔๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๙๓

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เอกสาร/หลักฐาน การจบการศึกษา หรือเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมเพิ่มเติม

จํานวน
๗
๑๔
๔
๓
๑
๑๒
๐
๔
๔
๒
๒
๓
๑
๒
๓
๓
๓
๔
๐
๑
๗๓

ร้อยละ
๕๓.๘๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๖
๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐.๐๐
๑๐๐
๕๐.๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๖๖.๖๖
๐
๑๐๐
๗๗.๖๕

๗๒
การคานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
ร้อยละ

๑๐๐{๙๓ ๘๔ ๙๓ ๙๔ ๗๓}
๕ ๙๔

๔๓ ๗๐๐
๔๗๐
๙๒.๙๗
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึ ก ษามี ค รู ผู้ ส อนจบการศึ ก ษาที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ รายวิ ช าที่ ส อน มี ก ารจั ด ทํ า แผน
การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น นผู เรี ย นเป นสํ า คั ญ และทํ า การเรี ย นการสอนตรงตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๙๗

๗๓
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลมีขอมูลสารสนเทศ หรือเอกสาร
ประจํ าชั้ นเรี ย นและรายวิ ช า ใช เทคนิ ควิ ธี การบริ ห ารจั ดการชั้ นเรี ยนให มี บรรยากาศที่ เอื้ อตอการเรี ยนรู้
เปนผู้ เสริมแรงใหผู เรียนมีความมุ งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผู เรียนรายบุคคลดานการเรียน และ
ดานอื่นๆ
๑) รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
๒) รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน
และรายวิชาเปนปจจุบัน
๓) รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู
๔) รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
๕) รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่นๆ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ทํ า ข อมู ล ผู เ รี ย นเปนรายบุ ค คลมี ข อมู ล สารสนเทศ
หรื อ เอกสารประจํ า ชั้ น เรี ย นและรายวิ ช า โดยใชเทคนิ ค วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นให มี บ รรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู้ เปนผู้เสริมแรงใหผู เรียนมีความมุ งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผู เรียนรายบุคคล
ดานการเรียน และดานอื่นๆ

๗๕
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการประเมิน ดังนี้

ภาควิชา

๑. สามัญสัมพันธ์
๒. การบัญชี
๓. การจัดการสํานักงาน
๔. การตลาด
๕. การเงินและการธนาคาร
๖. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗. การจัดการโลจิสติกส์
๘. ธุรกิจค้าปลีก
๙. พื้นฐานธุรกิจ
๑๐. แฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. อาหารและโภชนาการ
๑๒. คหกรรมศาสตร์
๑๓. วิจิตรศิลป์
๑๔. การออกแบบ
๑๕. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ
๑๖. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๗. การโรงแรมและบริการ
๑๘. ภาษาต่างประเทศ
๑๙. การท่องเที่ยว
๒๐. การดูแลผูส้ ูงอายุ
รวมทั้งหมด

จํานวน
ครู

๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ครูผสู อน
ที่จัดทําขอมูล
ผูเรียนเปน
รายบุคคล

จํานวน
๑๒
๑๓
๓
๑
๑
๑๔
๑
๔
๔
๑
๒
๓
๒
๓
๒
๓
๓
๓
๐
๐
๗๕

ร้อยละ
๙๒.๓๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๓๓.๓๓
๑๐๐
๗๗.๗๗
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๗๕.๐๐
๕๐.๐๐
๐
๐
๗๙.๗๘

การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผสู อน
ครูผสู อนที่ใช
ครูผสู อนที่ใช
ครูผสู อนทีด่ ูแล
ที่มีขอมูล
เทคนิควิธีการ วิธีการเสริมแรง ชวยเหลือผูเรียน
สารสนเทศ
บริหารจัดการชั้น ใหผูเรียนมีความ รายบุคคลดาน
และเอกสาร
เรียนใหมี
มุงมั่นตั้งใจ
การเรียน
ประจําชั้นเรียน
บรรยากาศ
ในการเรียน
และดานอืน่ ๆ
และรายวิชา
ที่เอื้อตอการ
เปนปจจุบัน
เรียนรู
จํานวน
๑๒
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๐
๔
๓
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๑
๑
๘๘

ร้อยละ
๙๒.๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๖๑

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๗
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๓

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๔.๔๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๙๓

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๗
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๓

หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. สรุปผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
๒. ข้อมูลผู้เรียน/ข้อมูลครูผู้สอน
๓. แบบนิ เ ทศการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบฐานสมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น บู ร ณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๔.๔๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๙๓

๗๖
การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
W = จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
X = จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
ร้อยละ

๑๐๐ ๗๕ ๘๘ ๙๔ ๙๓ ๙๓
๕ ๙๔

๔๔ ๓๐๐
๔๗๐
๙๔.๒๕
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีระบบการติดตามการจัดทําข้อมูลผู้เรียนอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ

๗๗
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรให้ หั ว หน้ า ภาควิ ช า/งานหลั ก สู ต ร ตรวจสอบ และติ ด ตามการจั ด ทํ า ข้ อ มู ล
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลของครูผู้สอน โดยให้จัดทําให้แล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์ที่ ๒ ของการเรียนการสอน
เพื่อครูผู้สอนจะได้วิเคราะห์ผู้เรียนได้ถูกต้อง

๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการ
พั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา ตนเองและกระบวนการพั ฒ นาวิ ช าชี พ มี การนํ าผลการพั ฒ นาตนเองมาใชในการ
จั ด การเรี ย นการสอน มี ผ ลงานจากการ พั ฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผลงาน หรื อ นวั ต กรรม
ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
๑) รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
๒) รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย ๑๒ ชั่วโมงตอป
๓) รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน
๔) รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
๕) รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให้ ค รู ไ ด้ ศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ประชุ ม วิ ช าการ ศึ ก ษาดู ง านด้ า นวิ ช าการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนเป็นประจํา

๗๙
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีครูผู้สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้

ภาควิชา

๑. สามัญสัมพันธ์
๒. การบัญชี
๓. การจัดการสํานักงาน
๔. การตลาด
๕. การเงินและการธนาคาร
๖. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗. การจัดการโลจิสติกส์
๘. ธุรกิจค้าปลีก
๙. พื้นฐานธุรกิจ
๑๐. แฟชั่นและสิ่งทอ
๑๑. อาหารและโภชนาการ
๑๒. คหกรรมศาสตร์
๑๓. วิจิตรศิลป์
๑๔. การออกแบบ
๑๕. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ
๑๖. คอมพิวเตอร์กราฟิก
๑๗. การโรงแรมและบริการ
๑๘. ภาษาต่างประเทศ
๑๙. การท่องเที่ยว
๒๐. การดูแลผูส้ ูงอายุ
รวมทั้งหมด

การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผสู อนทีม่ ีการ ครูผสู อนทีม่ ีการ ครูผสู อนทีไ่ ด้นํา ครูผสู อนทีม่ ี
จัดทําแผนพัฒนา พัฒนาตนเอง
ผลจากการ
ผลงานจากการ
ตนเอง
อยางนอย ๑๒
พัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเอง
จํานวน
และเขารวมการ
และการพัฒนา และการพัฒนา
ชั่วโมงตอป
ครู
พัฒนาวิชาชีพ
วิชาชีพมาใชใน
วิชาชีพ
การจัดการเรียน
การสอน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จํานวน
๑๑
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๑

ร้อยละ
๘๔.๖๑
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๖.๘๐

จํานวน
๑๓
๑๔
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๑
๑
๙๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จํานวน
๑๓
๑๓
๔
๓
๑
๑๘
๑
๔
๔
๑
๔
๓
๒
๓
๓
๓
๓
๔
๑
๑
๘๙

ร้อยละ
๑๐๐
๙๒.๘๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๑๐๐
๙๔.๖๘

หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. เอกสาร/หลักฐาน การฝึกอบรมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
๒. เอกสาร/หลักฐาน ของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร่

ครูผสู อนทีม่ ี
นวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนเอง
และการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ
หรือเผยแพร
จํานวน
๘
๑๒
๓
๐
๐
๑๒
๑
๒
๒
๐
๑
๒
๐
๒
๑
๓
๔
๓
๐
๑
๕๗

ร้อยละ
๖๑.๕๓
๘๕.๗๑
๗๕.๐๐
๐
๐
๖๖.๖๖
๑๐๐
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐
๐
๒๕.๐๐
๖๖.๖๖
๐
๖๖.๖๖
๓๓.๓๓
๑๐๐
๑๐๐
๕๐.๐๐
๐
๑๐๐
๖๐.๖๓

๘๐
การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย ๑๒ ชั่วโมงตอป
X = จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
Y = จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
ร้อยละ

๑๐๐{๙๔ ๙๑ ๙๔ ๘๙ ๕๗}
๕ ๙๔

๔๒ ๕๐๐
๔๗๐
๙๐.๔๒
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึกษามีครูผู สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ โดยไดรับการ
พัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงตอป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๒
จุดที่ควรพัฒนา
-

๘๑
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น
ผูบริหาร สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําใหการบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ไดแก การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส วนรวม และการบริหารจั ดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ผู บริ หารสถานศึ กษาใหครู และบุ คลากรทางการศึ กษามี ส วนรวมในการกํ าหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
หรื อ แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป และไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษามีส วนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส วนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส วนรวม
ในการบริหารจัดการ สถานศึกษา
๕) ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี และเมื่อแผนปฏิบัติ
ราชการเสร็จเรียบร้ อยจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีนวัตกรรม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. การประชุมเพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๓. การประชุมประจําเดือน
๔. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๕. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้ Line Group
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๓. แผนปฏิบัติราชการประจําปี
๔. รายงานการประชุมประจําเดือน
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

๘๓
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ผลการประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
๑. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส วนรวมในการกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษา 
ของสถานศึกษา
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส วนรวมในการ 
บริหารจัดการสถานศึกษา
๕. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจะมีการ
ร่วมพิจาราณา พูดคุย และหาข้อสรุปผ่าน Line Group “เพื่อนอาชีวศึกษามหาสารคาม” มีการเก็บข้อมูลที่สําคัญ
ไว้ใน Note เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พิจารณาและใช้งาน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู บริ หารสถานศึกษาจัดใหมีข อมูลพื้นฐานที่จํ าเปนสํ าหรับการบริหารสถานศึกษา
มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
๑) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา
๒) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการดานตางๆ
๓) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ
๔) ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
๒. ผู้บริการสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร เช่น ระบบ ศธ.๐๒
ออนไลน์ ระบบ SMIS ระบบ RMS
๓. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห าร เช่ น มี เ ว็ บ ไซต์
ของวิทยาลัยสําหรับเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้เรียนและเป็นหลัก ฐานข้อมูลกลางสําหรับใช้ข้อมูลร่วมกับ
บุคลากร
๔. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๕. ผู้บริหารนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการศึกษา
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. ฐานข้อมูลของข้อมูลพื้นฐาน
๒. URL ของระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา
๒. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ
๓. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
๔. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ผู บ ริห ารสถานศึกษามีการนํ าผลจากการประเมินไปใชพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี






๘๕
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และนําสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตางๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให
สถานศึกษาและสถานประกอบการนํ าไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ ง มาตรฐานการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษากํ า หนด
ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๑ การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา
๑.๒ การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓.๑ คัดเลือกผูเขาเรียน
๓.๒ ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๑ การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๒ การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๓ การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

๘๗
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการทําติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อร่ว มกันจัดทําข้อตกลง
ร่วมกันในการรับนักศึกษาฝึกงาน
๒. สถานศึกษาจัดส่งหนังสือสอบถามความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานไปยังสถานประกอบการ
และหน่วยงาน
๓. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
๔. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ใบรับรองการฝึกงาน และคู่มือ
การฝึกงาน
๕ สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการ
หน่วยงาน โดยครูผู้รับผิดชอบตามคําสั่งของวิทยาลัยฯ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการส่งผู้เรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการ และหน่วยงาน
๒. นักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ใบรับรองการฝึกงานทุกคน
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. หนังสือลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
๒. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
๓. คู่มือการฝึกงาน
๔. รายงานการนิเทศของครูผู้ควบคุมการฝึกงาน
๕. คําสั่งปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และคําสั่งครูนิเทศการฝึกงาน

๘๘
ผลสัมฤทธิ์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๑ การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา
๑.๒ การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓.๑ คัดเลือกผูเขาเรียน
๓.๒ ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๑ การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๒ การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๓ การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ ๑,๒,๓
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ ๑,๒
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนที่ ๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา















คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
 ดี

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๘๙
จุดเดน
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ
ใบรับรองการฝึกงานทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรดําเนินการให้มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๔.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี การสรางเครื อขายความรวมมื อในการระดมทรั พยากรเพื่ อการจั ดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณฑ ฯลฯ และมี การประเมิ นผล
การดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การประเมิน
๑) สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการในการระดมทรั พยากรที่ หลากหลายในการจั ดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศ
๒) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และครูฝกในสถานประกอบการ
๓) สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ในสถานประกอบการ ทั้ ง ในประเทศ และหรื อ ต างประเทศรวมพั ฒ นาผู เรี ย นไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพ ยากรเพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เชน งบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณ ฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค
ของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม
๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาโดยภาควิชาได้จัดทําโครงการเพื่อระดมทรัพยากรและจัดทําตามแผนงาน
๒. รายงานผลการดําเนินโครงการ

๙๑
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

สาขาวิชา

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษา
สถานศึกษามี
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษามี
มีแผนงาน
เครือขายความ
มีการจัดให
มีการระดม
การประเมินผล
โครงการในการ รวมมือกับ
ครูพิเศษ
ทรัพยากรเพื่อ การดําเนินงาน
ระดมทรัพยากร สถานประกอบการ ครูภูมิปญญา
พัฒนาการ
ตามแผน
ที่หลากหลาย หรือหนวยงาน
ทองถิ่น
จัดการศึกษา
งานโครงการ
ในการจัดการ
อื่นๆ
รวมพัฒนา
ของสถานศึกษา ในการระดม
อาชีวศึกษา
ผูเรียน
ทรัพยากร
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี





๑. การบัญชี




๒. การจัดการสํานักงาน




๓. การตลาด




๔. การเงินและการธนาคาร




๕. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ




๖. การจัดการโลจิสติกส์




๗. ธุรกิจค้าปลีก




๘. แฟชั่นและสิ่งทอ




๙. อาหารและโภชนาการ




๑๐. คหกรรมศาสตร์




๑๑. วิจิตรศิลป์




๑๒. การออกแบบ




๑๓. เทคโนโลยีถ่ายภาพฯ




๑๔. คอมพิวเตอร์กราฟิก




๑๕. การโรงแรมและบริการ




๑๖. ภาษาต่างประเทศ




๑๗. การท่องเที่ยว




๑๘. การดูแลผูส้ ูงอายุ
รวมทั้งหมด
๑๒
๖
๑๔
๔
๑๘
๐
๑๘
๐
สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ครบทุกประเด็นการประเมิน จานวน ๕ สาขาวิชา




















๗

หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. โครงการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
๒. หนังสือขอความร่วมร่วมมือเป็นวิทยากรรายงานผลการอบรม/ให้ความรู้ของวิทยากร

๑๑

๙๒

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย ในการจัดการอาชีวศึกษา

ทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศ
๒. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพครู และครูฝ กในสถานประกอบการ
๓. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิป ญญาทองถิ่น ครูผู เชี่ยวชาญ ผู ทรงคุณวุฒิ ในสถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวน ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม วัตถุประสงค ของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากร 
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง

นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึ กษามี การระดมทรั พยากรเพื่ อการจั ดการอาชี วศึ กษา โดยภาควิ ชาการดู แลผู้ สู งอายุ
ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และมีผู้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิ ตอาสา โดยการมีส วนรวมของผู บริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และผู เรียน และสงเสริมใหผู เรียน
เปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
การประเมิน
๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการชุมชน
๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ
๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา
๕) สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมการบริ ก ารชุ ม ชน วิ ช าการ วิ ช าชี พ และจิ ต อาสา
ของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ตามแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร่ ว มกั บ พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มี ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว ม ๑๒๐ คน
ครู และบุคลากร ๒๐ คน
๒. โครงการมอบถุ ง ยั ง ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย (พายุ โ พดุ ล ) วิ ท ยาลั ย ฯ ร่ ว มกั บ
ผู้มีจิตศรัทธา มีผู้รับบริจาค ๓๐๐ คน ครูและบุคลากร ๑๕๐ คน
๓. โครงการส่ งเสริ มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ร่ว มกับ อาเภอชื่นชม มีผู้ เรีย น
เข้าร่วม ๒๐๐ คน ครูและบุคลากร ๒๕ คน
๔. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ร่วมกับชุมชนบ้านเขวาใหญ่ อาเภอกันทรวิชัย มีผู้เรียน
เข้าร่วม ๓๐ คน ครูและบุคลากร ๒ คน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ สตรี เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การหนี้ ต ามแผนการด าเนิ น งาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๒)
๒. โครงการมอบถุ ง ยั ง ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย (พายุ โ พดุ ล ) วิ ท ยาลั ย ฯ ร่ ว มกั บ
ผู้มีจิตศรัทธา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๘๗)

๙๔
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับอาเภอชื่นชม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๓.๙๙)
๔. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ร่วมกับชุมชนบ้านเขวาใหญ่ อาเภอกันทรวิชัย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๘๕)
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. หนังสือเรียนเชิญวิทยากร
๒. รายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียนเขารวม
กิจกรรมบริการชุมชน
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียนเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา
๕. สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมการบริ ก ารชุ ม ชน วิ ช าการ วิ ช าชี พ และจิ ต อาสา
ของสถานศึกษา
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ
๕
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ
๔
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ
๓
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ
๒
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี






ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
 ดี

๙๕
จุดเดน
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมมือร่วมใจกันในการดาเนินโครงการแต่ละโครงการ จึงทาให้
เกิดประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
๕.๑ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
คาอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิ บั ติ การ แหลงการเรี ยนรู โรงฝกงาน หรื องานฟารม และสิ่ งอํ านวยความสะดวกใหมี ความพรอม
และเพี ย งพอตอการใช งานของผู เรี ย นหรื อ ผู รั บ บริ ก าร เอื้ อ ต อการจั ด การเรี ย นรู สอดคล องกั บ บริ บ ท
ของสถานศึกษา
การประเมิน
๑) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผู เรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนา
ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงานโครงการ
ที่กําหนด
๔) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
๕) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้องกันนกพิราบครอบตาข่าย อาคาร ๔ (ชั้น ๓–ชั้น ๗)
๒. โครงการซ่อมแซมที่พักของทางราชการ
๓. โครงการการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการ การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์
สํานักงาน
๕. โครงการซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๔ (ชั้น ๑-๗)
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ มีอุปกรณ์ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

๙๗
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
๒. รายงานผลการดําเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ผลการปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึ ก ษามี อ าคารสถานที่ ห องเรี ย น ห องปฏิ บั ติ ก าร แหล งการเรี ย นรู โรงฝ กงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผู เรียนเพียงพอตอความตองการ
และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิ บั ติ ก าร แหล งการเรี ย นรู โรงฝกงาน หรื อ งานฟาร ม และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน หรือผูรับบริการโดยการมีส วนรวมของครู
บุคลากร และผูเรียน
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงานโครงการ
ที่กําหนด
๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
๕. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา

นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
-

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา








ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

๙๘
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร
รวมทั้ งการจั ดระบบรั กษาความปลอดภั ยภายในสถานศึ กษาอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ ออํ านวยประโยชน
สําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา
การประเมิน
๑) สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก
๑.๑ ระบบสงกําลัง
๑.๒ ระบบควบคุม
๑.๓ ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
๑.๔ สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย
๒) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช้เพียงพอต่อความตองการ
๓) สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยุสื่อสารติดตามตัวงานอาคารสถานที่
๒. โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด บริเวณวิทยาลัย
๓. โครงการซ่อมแซม ระบบระบายน้ํา แฟลต งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
๔. โครงการปรับพื้นผิวถนน อาคาร ๙
๕. โครงการโรงจอดรถจักรยานยนตร์
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
๒. รายงานผลการดําเนินโครงการ

๑๐๐
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช่เพียงพอต่อความตองการ
๓. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
๕. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ
๕
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ
๔
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ
๓
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ
๒
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี





ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

 ดี

๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ
สําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียน หรือผู สนใจ ใชบริการคนควาหาความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรู
การประเมิน
๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ หรื อหองสมุด
อยางตอเนื่อง
๒) สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษาคนควา
ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ
๓) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
๔) สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผู เรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริ การ หรือหองสมุด
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
๕) มี แหลงเรี ยนรู หรื อสื่ อ อุ ปกรณ หองเรี ยนเฉพาะทางครบทุก สาขาวิ ชา ที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการส่งเสริมการอ่าน
๒. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
๓. โครงการบริการทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัย
๒. นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
๓ ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจ
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

๑๐๒
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ผลการประเมิน
มี
ไม่มี


ประเด็นการพิจารณา

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด
อยางตอเนื่อง
๒. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษาคนควา 
ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ
๓. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
๔. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผู เรี ย นทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติ ร้อยละ
๑๐๐
ของผูใชบริการ
๕. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา ที่สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ
๕
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ
๔
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ
๓
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ
๒
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย เอื้อต่อการค้นคว้าของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
ศูนย์วิทยบริการเป็นสถานที่ใช้จัดอบรมพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๕.๔ ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสู ง สํ าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ใหเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจั ดการสถานศึกษา ในด านความสะดวก รวดเร็ ว ถู กตอง ทันเหตุ การณ
ประหยั ดเวลา บุ คลากรและ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนข อมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา
กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
๒. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บ และใชขอมูล
๓. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
๔ มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๕. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการ Internet AIS Fttx 500/200 Mbps
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดําเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
๒. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บ และใชขอมูล
๓. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
๔. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๕. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี






๑๐๔
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ
๕
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ
๔
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ
๓
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ
๒
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ
๑
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม

 ปานกลาง

 ดีเลิศ
 กําลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
 ดี

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรมี ห้ อ งแม่ ข่ า ย (Server) ในทุ ก ๆ อาคารเรี ย นเพราะจะทํ า ให้ อิ น เตอร์ เ น็ ต
มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทําแผนงานโครงการเพื่อสร้างห้องแม่ข่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕.๕ การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึ กษาพั ฒ นาระบบอิ นเทอรเน็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อสงเสริ มใหครู ผู ส อนใชในการ
จัดการเรียนการสอนการสืบคน และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ
การประเมิน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับ จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบแม่ข่ายและเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับความต้องการในการใช้อินเตอร์เน็ต
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีห้องเรียน
และสานักงานที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน
หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
๑. รายงานผลการดําเนินโครงการ
๒. ภาพประกอบการดําเนินโครงการ
การคานวณ
ร้อยละ

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

๔๖
๖๑

๑๐๐

๑๐๐

๗๕.๔๐
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙
๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๑๐๖
สรุประดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ปานกลาง

 ดีเลิศ

 กําลังพัฒนา

 ดี

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) เพื่อให้ห้องเรียนสามารถใช้งานไวไฟได้เร็วขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทําโครงการเพื่อขอเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) ในจุดที่สัญญาณอ่อน

ส่วนที่ ๔
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
๔.๑.๑ ด้านความรู้
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพ
รอบแรก จานวน ๗๘๔ คน
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
๑.๒.๑) เชิง ปริม าณ สถานศึก ษามี ผู้เ รียนที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จานวน ๕๕๙ คน
๑.๒.๒) เชิง คุณภาพ สถานศึก ษามี ผู้เ รียนที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗
๒) จุดเด่น
๒.๑) สถานศึก ษามี จ านวนผู้เ รียนที่ เ ข้ารับ การประเมินทั้ ง หมดสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๒) สถานศึกษามี ผู้ เรี ยนที่ ผ่ านเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติ ด้ านอาชี วศึกษา
(V-NET) ร้อยละ ๗๒.๙๗ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด
๓) จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิ จ กรรมที่ มี ก ารเสริม ความรู้ให้นัก เรียน นัก ศึก ษา เพิ่ม เติม ก่ อนท าการ
ทดสอบ V-NET ในครั้งต่อไป
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
จัดทาแบบทดสอบออนไลน์ หรือจัดกิจกกรมการติวเกี่ยวกับการทดสอบ (V-NET)
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม
๔.๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
อยู่ในระดับ ๓ ดาว

๑๐๘
๑.๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๒) จุดเด่น
สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ยญทอง ในการแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
๓) จุดที่ควรพัฒนา
๓.๑) จากผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะซึ่งได้ในระดับ ๓ ดาว มีข้อเสนอแนะ คือ
๓.๑.๑) ควรเลือกผลิตภัณฑ์ ที่เ ป็น "นวัตกรรม" ที่แก้ปัญหา ไม่ ควรท าซ้ากั บ
ท้องตลาด
๓.๑.๒) ควรให้มีจุดขายที่เป็นอาชีวะ
๓.๑.๓) ศึกษาประเด็นเรื่องการทาตลาดออนไลน์เพิ่มเติม
๓.๒) ควรพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะและเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
๔.๑) จัดทาโครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการต่อยอด
๔.๒) จัดทาแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่องการทาการตลาด
ออนไลน์
๔.๓) จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะสาหรับ
เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ
๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๗๐๖ คน
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผู้ที่สาเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๒
๑.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ จานวน ๑,๙๐๐ คน
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒
๑.๓) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑.๑) เชิง ปริม าณ สถานศึก ษามีผู้ส าเร็จการศึก ษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึก ษาที่ ผ่านมามีง านท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิส ระ
และศึกษาต่อ จานวน ๖๖๘ คน

๑๐๙
๑.๑.๒) เชิ ง คุณภาพ สถานศึก ษามี ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึก ษาที่ ผ่านมามีง านท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิส ระ
และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐
๒) จุดเด่น
๒.๑) คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันเป็นอย่าง
มากในการทากิจ กรรม และร่วมท ากิจ กรรมทั้งภายในวิทยาลัย และภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งกิ จกรรม
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึง ทาให้โครงการ และงานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งท าให้
การทากิจกรรมโครงการแต่ละโครงการประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก
๒.๒) สถานศึกษามีผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีงานทาในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐
๓) จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อให้มีผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
๔.๑) ครูที่ปรึกษา ควรติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และแนะแนวทางเกี่ยวกับการเรียน
๔.๒) ครูผู้สอน ต้องพัฒนาการสอน และติดตามผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น
๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
๔.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๑) เชิง ปริม าณ สถานศึ ก ษามี ป ระเภทวิชาที่ จัด การเรี ยนการสอน
มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๑.๒) สถานศึก ษามีผ ลการประเมิ นการพัฒนาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒) การพั ฒ นาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับ ปรุง รายวิชา หรือปรั บ ปรุ ง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
๑.๒.๑) เชิงปริม าณ สถานศึก ษามี สาขาวิชาหรือสาขางานที่ มีก ารพัฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
จานวน ๑๘ สาขาวิชา

๑๑๐
๑.๒.๒) เชิง คุณภาพ สถานศึกษามี สาขาวิชาหรือสาขางานที่มี การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) จุดเด่น
ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมทุกสาขาวิชา
๓) จุดที่ควรพัฒนา
ในการดาเนินการพัฒ นาหรือปรับปรุงหลักสูตร แต่ล ะรายวิชาควรมีก ารติดตาม
ประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมอย างเปนระบบ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
๔.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
๑.๑.๑) เชิง ปริ ม าณ สถานศึก ษามี ครูผู้ ส อนที่ จัดท าแผนการจัด การเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๑.๒) สถานศึกษามีผลประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
๑.๒) การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู สู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป นส าคั ญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน ๙๔ คน
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๓) การจัดการเรียนการสอน
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน
จานวน ๙๓ คน
๒. สถานศึก ษามี ครูผู้สอนที่ มี แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุ กรายวิชา
ที่สอน จานวน ๘๔ คน

๑๑๑
๓. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จานวน ๙๓ คน
๔. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน ๙๔ คน
๕. สถานศึก ษามีครู ผู้ สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพจัดการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ จานวน ๗๓ คน
๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๗
๑.๔) การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๔.๑) เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีครูที่จัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จานวน ๗๕ คน
๒. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียน
และรายวิชาเปนปจจุบัน จานวน ๘๘ คน
๓. สถานศึกษามีครูผสู้ อนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จานวน ๙๔ คน
๔. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน
การเรียน จานวน ๙๓ คน
๕. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ดูแลชวยเหลือผู เรียนรายบุคคลดานการเรียน
และดานอื่นๆ จานวน ๙๓ คน
๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕
๑.๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๑.๕.๑) เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีครูผสู้ อนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จานวน ๙๔ คน
๒. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย ๑๒ ชั่วโมงตอป
จานวน ๙๑ คน
๓. สถานศึกษามีครูผสู้ อนที่นาผลจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จานวน ๙๔ คน
๔. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จานวน ๘๙ คน
๕. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จานวน ๕๗ คน

๑๑๒
๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ ได้รับการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๒
๑.๖) การเขาถึง ระบบอิ นเทอรเน็ตความเร็ วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
๑.๖.๑) เชิ ง ปริ ม าณ สถานศึ ก ษามี ห้ องเรี ย น ห้อ งปฏิ บัติ ก ารที่ มี ร ะบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน ๔๖ ห้อง
๑.๖.๒) เชิ ง คุ ณภาพ สถานศึก ษามี ห้อ งเรีย น ห้อ งปฏิ บัติ ก ารที่ มี ร ะบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐
๒) จุดเด่น
๒.๑) สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูทุ ก คนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร ายวิชา
ที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการหลักคุณธรรม จริยธรรม
ค่า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะ ที่ พึ ง ประสงค์ และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน
๒.๒) สถานศึ กษามี จ านวนครู ผู สอนที่ จั ดท าแผนการจั ดการเรี ยนรู สู่ การปฏิ บั ติ
ที่ เนนผู เรี ยนเป็นส าคั ญ ในรายวิชาที่ ถู กต้อง ครบถ้ วนสมบูรณ์ และน าไปใชในการจั ดการเรี ยนการสอน
ร้อยละ ๑๐๐
๒.๓) สถานศึกษามี ครูผู้ส อนจบการศึก ษาที่ ตรงหรือสัม พันธ์กับ รายวิชาที่ ส อน
มีการจัดทาแผน การจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสาคัญ และทาการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลาย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๗
๒.๔) ครู ผู้ส อนมี ก ารใช้ เ ทคนิค วิธี ก ารบริ ห ารจัด การชั้น เรีย นให้ มี บ รรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒.๕) สถานศึก ษามี ครู ผู สอนที่ จั ดท าแผนพัฒ นาตนเอง และเขารวมการพั ฒนา
วิชาชีพ โดยไดรับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงตอป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๒
๓) จุดที่ควรพัฒนา
๓.๑) ควรพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๒) ควรมีระบบการติดตามการจัดทาข้อมูลผู้เรียนอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
๓.๓) ควรเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) เพื่อให้ห้องเรียนสามารถ
ใช้งานไวไฟได้เร็วขึ้น
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
๔.๑) จัดทาแผนงาน/โครงการ สาหรับอบรมการสร้างและพัฒนาสื่อที่ทันสมัย

๑๑๓
๔.๒) สถานศึก ษาควรให้ หัวหน้าภาควิชา/งานหลั กสูตร ตรวจสอบ และติ ดตาม
การจัดท าข้อมู ล ของผู้เ รียนเป็นรายบุคคลของครูผู้ส อน โดยให้จัดท าให้แล้วเสร็จ ไม่ เ กิ นสัป ดาห์ที่ ๒
ของการเรียนการสอน เพื่อครูผู้สอนจะได้วิเคราะห์ผู้เรียนได้ถูกต้อง
๔.๓) จัดทาโครงการเพือ่ ขอเพิม่ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point)
ในจุดที่สญ
ั ญาณอ่อน
๔.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑.๑.๑) เชิง ปริม าณ สถานศึก ษามี ร ะบบเครือข่ายอินเทอร์เ น็ตความเร็วสูง
สาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
๑.๒.๑) เชิ ง ปริ ม าณ สถานศึ ก ษามี ห้ อ งเรี ย น ห้ องปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน
หรืองานฟาร์ม ที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๒.๒) สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น และข้อมู ล อาคารสถานที่ ห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๓) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีระบบสาธารณูปพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบารุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑.๓.๒) เชิ ง คุ ณ ภาพ สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น และข้ อ มู ล ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๔) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
๑.๔.๑) เชิ ง ปริ ม าณ สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้ บ ริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
ศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔.๒) เชิง คุ ณภาพ สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ นและข้อ มู ล แหล่ง เรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
๑.๕.๓) ความเร็ ว ของสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ ช้ ง านของ
สถานศึกษา จานวน ๑,๐๒๔ Mbps
๑.๕.๔) สถานศึกษามีผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๑๑๔
๒) จุดเด่น
๒.๑) สถานศึ ก ษามี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการบริ ห ารจัด การสถานศึก ษา
และนาสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
๒.๒) สถานศึ ก ษามี ศูน ย์ วิท ยบริ ก ารที่ ทั น สมั ย เอื้ อต่ อ การค้น คว้า ของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา โดยศูนย์วิทยบริการเป็นสถานที่ใช้จัดอบรมพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนา
๓) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรมีหอ้ งแม่ข่าย (Server) ในทุกๆ อาคารเรียนเพราะจะทาให้อินเตอร์เน็ต
มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
จัดทาแผนงานโครงการเพื่อสร้างห้องแม่ข่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔.๒.๔ ด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ
๑. สถานศึก ษามี ส าขาวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภ าคี
จานวน ๖ สาขาวิชา
๒. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จานวน ๙๓๖ คน
๑.๑.๒) เชิ ง คุ ณ ภาพ สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น และข้ อมู ล การจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒) จุดเด่น
สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รี ย นที่ ฝึ ก งานในสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ผ่ า นเกณฑ์
การประเมินและได้รับใบรับรองการฝึกงานทุกคน
๓) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรดาเนินการให้มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

๑๑๕
๑.๑.๑) เชิงปริม าณ สถานศึกษามี ครูและบุคลากรที่ มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๑.๒) เชิ ง คุณ ภาพ สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ นและข้อ มู ล การบริ ห าร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
๑.๒.๑) เชิ ง ปริ ม าณ สถานศึ ก ษามี ส าขาวิ ช าหรื อ สาขางานที่ มี ก ารระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จานวน ๕ สาขาวิชา
๑.๒.๒) เชิ ง คุ ณ ภาพ สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น และข้ อ มู ล การระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีกิ จกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
จานวน ๕ กิจกรรม
๑.๓.๒) เชิง คุณภาพ สถานศึกษามี ผลการประเมิ น และกิจ กรรมการบริก าร
ชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒) จุดเด่น
๒.๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยจะมีการร่วมพิจาราณา พูดคุย และหาข้อสรุปผ่าน Line Group "เพื่อนอาชีวศึกษามหาสารคาม" มีการเก็บ
ข้อมูลที่สาคัญไว้ใน Note เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พิจารณาและใช้งาน
๒.๒) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา โดยภาควิชาการ
ดูแลผู้สูงอายุได้รับทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และมีผู้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา
๒.๓) ครูแ ละบุค ลากรในสถานศึก ษาร่ วมมื อ ร่วมใจกั นในการดาเนิ นโครงการ
แต่ล ะโครงการ จึง ท าให้เ กิ ดประสิท ธิผ ลที่ มี ป ระสิท ธิภาพ เกิ ดความสามั คคีในหมู่ คณะ และผู้เ ข้าร่วม
โครงการมีความสุข
๓) จุดที่ควรพัฒนา
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
๔.๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษามี ร างวั ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย คื อ รางวั ล ชนะเลิศ โครงงานป่ นปลากึ่ ง ส าเร็ จ รูป การประกวดโครงงาน

๑๑๖
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปีพุท ธศัก ราช พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับภาค โดยมีผลการประเมิ น
และข้อมูลด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ
๒) จุดเด่น
สถานศึกษามีการส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าประกวดแข่งขัน
ต่อเนื่องทุกปี
๓) จุดที่ควรพัฒนา
๓.๑) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ สาขาวิชามีการสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
๓.๒) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันภายในสถานศึกษา โดยนารูปแบบ
การประกวดระดับจัง หวัด ระดับภาค และระดับชาติ มาประยุกต์ใช้ก่อนส่งไปประกวดแข่ง ขันภายนอก
สถานศึกษา
๓.๓) ควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
๔.๑) ใช้รูปแบบการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ แบบบูรณาการ
และแบบร่วมมือ
๔.๒) ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
แบบบูรณาการและแบบร่วมมือเข้าประกวดระดับนานาชาติ

ส่วนที่ ๕
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒๐
๕
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
๓
๔
(V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๑๑๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๑๐๐
๑๒
๑๑๒
๙๗.๓๙

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
๓
๓
ประกอบอาชีพอิสระ
๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๒
๔
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๒๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๙
๘
๑๗
๖๘.๐๐

 ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 

 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

๑๑๘
ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
๒
๓
๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒
๕
๓.๓ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
๑๕
๕
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๙๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๖
๑๐
๗๕
๙๑
๙๕.๗๙

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

๑๑๙
๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
๒
๕
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
๓
๕
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๒๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๑๐
๑๕
๒๕
๑๐๐.๐๐

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

๕

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๑๐

๕

๑๕

๕
๕
๕

๒๕
๑๕
๑๐

๔

๘

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
๒
๒.๒ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
๓
เป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒.๓ การจัดการเรียนการสอน
๕
๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๓
๒.๕ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๒
๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
๒
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๘๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

๘๓
๙๗.๖๕

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

๑๒๐
ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๕
จัดการสถานศึกษา
๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
๒
หรืองานฟาร์ม
๓.๓ ระบบสารธารณูปโภคพื้นฐาน
๒
๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
๒
๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
๒
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๖๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)

๕

๒๕

๕

๑๐

๕
๕

๑๐
๑๐

๕

๑๐
๖๕
๑๐๐.๐๐

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖
๕
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๓๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๓๐
๓๐
๑๐๐.๐๐

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

๑๒๑
๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ ๓ การประเมิ นคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๑.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๕
๕
๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
๒
๕
๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
๒
๕
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๔๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๒๕
๑๐
๑๐
๔๕
๑๐๐.๐๐

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๓
๔
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/๑๕
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก X ค่าคะแนน)
๑๒
๑๒
๘๐.๐๐

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)


 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

๑๒๒
๕.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชองสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ ๑.๑ ด้านความรู้
ประเด็นที่ ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ ๒.๔ ด้านการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม

(ร้อยละ ๘๐ ขั้นไป)
 ดีเลิศ
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)
 ดี
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ -๖๙.๙๙)
 ปานกลาง
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙)
 กาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

ร้อยละ
๙๓.๖๒
๙๗.๓๙
๖๘.๐๐
๙๕.๗๙
๙๙.๐๒
๑๐๐.๐๐
๙๗.๖๕
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๖.๐๐

ส่วนที่ ๖
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างไร
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษามหาสารคาม ได้ ด าเนิ น การตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
โดยดาเนินการตามทิศทางและแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษา ซึ่ง ในระยะที่ผ่านมา
พบว่ามีหลายปัจจัยที่จาเป็นต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
1. แผนการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒. แผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
๓. แผนการพัฒ นาผู้เ รียนเพื่อ ให้มี สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
โดยการอบรม เพื่อพัฒนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการต่อยอด และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่อง
การทาการตลาดออนไลน์
4. แผนการพั ฒนาผู้เรียนให้มีส มรรถนะวิชาชีพ เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่ง ขันทัก ษะในระดับ ชาติ
และนานาชาติ
๕. แผนการพัฒนาผู้เรียน (อบรม/สัมมนา) หลังกลับจากสถานประกอบการ
๖. แผนการพัฒ นาการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี การสงเสริมใหสาขาวิชา
หรือสาขางานไดรับการพั ฒ นาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับ ปรุง รายวิชา หรือปรับ ปรุง รายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้ครบทุกสาขาวิชา
๗. แผนการพั ฒนาครู และบุคลากรทางการศึก ษารวมทั้งผู้เรียนให้มี ความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย เพื่อส่ง เข้าประกวดแข่ง ขันในระดับ ชาติ และระดับ
นานาชาติ
๘. แผนการพั ฒ นาครูให้มี ก ารผลิต คือ การสอน เทคโนโลยีในการสอนเพื่อนามาพัฒ นาผู้ เ รียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น
๙. แผนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครบทุกห้องเรียน

ภาคผนวก

๑๒๕

ภาคผนวก ก

๑๒๖

๑๒๗

ภาคผนวก ข

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

ภาคผนวก ค

๑๓๘

๑๓๙

