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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นประเมินย่อย ซึ่งใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดขอบเขตของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษา  

 

กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วยขั้นตอน จ าแนกเป็น (1) แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ (2) รวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ (3) เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (4) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และ (5) รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 

 คณะกรรมการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ขอขอบพระคุณ 
คณะผู้บริหาร น าโดย ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  คณะผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน รวมท้ังนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีส่วนร่วมให้การ
สนับสนุน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับนี้ เพื่อแสดงถึงผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ต่อไป 

 

        
                                                      วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 

                                                        พฤษภาคม  ๒๕๖3 
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ค ำชี้แจง 
 

 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ได้แก่ 
 

ส่วนที่  1  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  กล่าวถึง  (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกเป็น ผลสัมฤทธิ์, จุดเด่น, จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอ 
แนะเพื่อการพัฒนา (2) การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (3) การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และ  (4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
 

 ส่วนที่  2  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ กล่าวถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา, แผนภูมิ 
การบริหารสถานศึกษา, ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (ด้านผู้เรียน, ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา, ด้านบุคลากร
ของสถานศึกษา, ด้านหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน, ด้านอาคารสถานท่ี, ด้านงบประมาณ และข้อมูลอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง) ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา, วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 ส่วนที่ 3  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กล่าวถึง  มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา พ.ศ. 2561  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
26 ประเด็นการประเมินย่อย 
 

  ส่วนที่ 4  รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ กล่าวถึง รายงานการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ส่วนที่ 5  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำร 
อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 กล่าวถึง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

  ส่วนที่ 6  แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กล่าวถึง การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพ มาก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

1-๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ส่วนที่ 1 
บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประจ าปีการศึกษา 2562   
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2561-2564) ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 
2561  ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
ในรอบปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
  1.1  ผลสัมฤทธิ ์
  1.1.1  ผลผลิต (Output) 

ผลผลิต (Output) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
ในรอบปีการศึกษา 2562 ปรากฏผล จ าแนกเป็น 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ  และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลผลิต (Output) ดังนี้ 

1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ 
แรก  คิดเป็นร้อยละ 84.90 

2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.02 

  3)  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 69.13 
  4)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 85.90  

5)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

  6) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษา 
มีจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  มีจ านวน  
30 คน และมีจ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดาว ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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7) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษามจี านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ 
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน  48  คน  โดยมีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 60 ปรากฏผล ดังนี้ 

               (1)  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (2)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (3)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  
               (4)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (5)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 5 ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (6)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 7 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (7)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
                     และแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
               (8)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 4 ทักษะงานวัดละเอียด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
               (9)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
               (10)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะมาตรวิทยา ด้านมิติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
               (11)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับท่ี 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
                       ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
               (12)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน อันดับท่ี 4 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและควบคุม 
                       อุปกรณ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
               (13)  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
                       ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง  
               (14)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
                      ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
               (15)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.-ปวส.  
               (16)  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 

8)  ระดับคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
9)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 91.47 
10)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
11)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 69.13  
12)  ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 
13)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

คิดเป็นร้อยละ 91.47 
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  14)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
    15)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   16)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม 
   17)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  18)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับ 
บริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ปรากฏผลผลิต (Output) ดังนี้ 
  1)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยการปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  
  2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   3)  การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน ท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงตามสาขาวิชา, ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา, ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน, การจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   
   4) การบริหารจัดการช้ันเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, ครูผู้สอนมีสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาปัจจุบัน, ครูผู้สอนใช้
เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้, ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรง ให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน และ ครูผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคล ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
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   5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี, 
ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏผลผลิต (Output) ดังนี้ 
  1)  สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูและบุคลากร 
  2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม โดยมีสาขาวิชาหรือสาขางาน ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   3)  การบริการชุมชน และจิตอาสาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยการ
ด าเนินกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it center), โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ร่วมกับกรมขนส่ง (ช่วงเทศกาลปีใหม่), โครงการอาชีวะ
บริการ (ร่วมหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ของอ าเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมา)  , โครงการปลูก
จิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการชมรมวิชาชีพ (ค่ายอาสาพัฒนา), โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (น้ าท่วม) ณ จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการตู้ปันสุขวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  และ โครงการจัดท าเจลล้างมือ-เครื่องเหยียบเจลล้างมือ บริการ
ให้กับโรงพยาบาลชุมพวง และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีบริการ 
  4)  ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  
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   1.1.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
(1) ผลลัพธ์ (Outcome) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ในรอบปีการศึกษา 2562 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นท่ี 1.1  ด้านความรู้  94.78 
ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 36.00 
ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 86.15 
ประเด็นท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 20.00 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.80 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     √  ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)         

     O  ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00-79.99)         

     O  ดี                (ร้อยละ 60.00-69.99) 

     O  ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00-59.99)    

     O  ก าลังพัฒนา   (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
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(2) ผลลัพธ์ (Outcome) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.  
2561 ในรอบปีการศึกษา 2562  จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการประเมินย่อย 
ดังนี ้
  

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

 

มาตรฐาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมินย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนเต็ม 5 

(ระดับคะแนนประเมิน) 

 

ระดับคุณภาพ 

1 1.1 ด้านความรู้ 1.1.1 3 ดี 
1.1.2 5 ยอดเย่ียม 
1.1.3 3 ดี 
1.1.4 5 ยอดเย่ียม 
1.1.5 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านความรู้ 21 ยอดเยี่ยม 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.2.1 5 ยอดเย่ียม 

1.2.2 5 ยอดเย่ียม 
1.2.3 4 ดีเลิศ 

ภาพรวมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 14 ยอดเยี่ยม 
1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ   
       คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.3.1 5 ยอดเย่ียม 
1.3.2 5 ยอดเย่ียม 
1.3.3 5 ยอดเย่ียม 
1.3.4 5 ยอดเย่ียม 
1.3.5 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะฯ 25 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 

มาตรฐาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมินย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนเต็ม 5 

(ระดับคะแนนประเมิน) 

 

ระดับคุณภาพ 

2 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.1.1 5 ยอดเย่ียม 
2.1.2 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 10 ยอดเยี่ยม 
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       อาชีวศึกษา 

2.2.1 5 ยอดเย่ียม 
2.2.2 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 10 ยอดเยี่ยม 
2.3  ด้านการบริหารจัดการ 2.3.1 5 ยอดเย่ียม 

2.3.2 5 ยอดเย่ียม 
2.3.3 5 ยอดเย่ียม 
2.3.4 5 ยอดเย่ียม 
2.3.5 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านการบริหารจัดการ 25 ยอดเยี่ยม 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 2.4.1 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 

มาตรฐาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมินย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนเต็ม 5 

(ระดับคะแนนประเมิน) 

 

ระดับคุณภาพ 

3 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้าง   
       สังคมแห่งการเรียนรู ้

3.1.1 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านความร่วมมือฯ 5 ยอดเยี่ยม 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.2.1 5 ยอดเย่ียม 
3.2.2 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ 5 ยอดเยี่ยม 
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1.1.3  ผลสะท้อน  (Impact) 

ผลสะท้อน (Impact) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
ในรอบปีการศึกษา 2562 พบว่า องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1.2  จุดเด่น  
   การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนี้  
  1.2.1  ด้านการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   1.2.2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
   1.2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน 
   1.2.4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 
ด าเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.2.5  การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด  
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ กระท่ังมีผลสัมฤทธิ์ จากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ 
   1.2.6  การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
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 ๑.๓  จุดที่ควรพัฒนำ 
(1)  การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้อยู่ใน 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
  (2)  การพัฒนาจ านวนผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระท่ี 
ประสบความส าเร็จให้เพิ่มมากขึ้น 

(3)  การพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีความพร้อม ความสามารถในการแข่งขัน เวที       
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา หรือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เพิ่มมากขึ้น 
 

๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
   การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
   1.4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (การเงิน) จะมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ครบถ้วนตามบริบท การพัฒนาสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยหลักส าคัญ ประเด็น
หนึ่งคือ การได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ จากส่วนกลาง ท่ีมีความสอดคล้อง เหมาะสม กับพันธกิจของ
สถานศึกษา ท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

1.4.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

2.  การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
  การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีปรากฏผลความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 
   2.1  การออกบริการวิชาชีพ สู่ชุมชน สังคม ตามภารกิจกิจกรรม/ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ 
ชุมชม (Fix It Center) , โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน (เทศกาลปีใหม่ – เทศกาลสงกรานต์), โครงการอาชีวะ
อาสา บริการสังคม (อาชีวะร่วมกับอ าเภอเคล่ือนท่ี – อาชีวะร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี)  : การบริการทางทักษะวิชาชีพ 
(ช่างอุตสาหกรรม) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ) และการพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ให้กับชุมชน สังคม  
   2.2  การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 เวที ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา และ เวที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2.3  การเข้าร่วมการแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เวที ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
นครราชสีมา และ เวท ีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 3.  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
   3.1  การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต และพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  3.2  การขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
   3.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   3.4  การพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัด
อาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ 
   3.5  การพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 
 

4.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
4.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีความสอดคล้อง เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของชาติ คือ “ประเทศมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ (1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  (2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมทางการศึกษา (5) การจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ วิชาชีพระดับเทคนิค และ ระดับทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ มี
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะท่ีสามารถประกอบอาชีพ ในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระได้  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา คือ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นแหล่ง
ผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม  ท้ังนี้ ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท า เพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ  
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ตามพันธกิจ ประกอบด้วย พันธกิจท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน , พันธกิจท่ี 2  
ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม , พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ และพันธกิจท่ี 4 วิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
และมีเป้าประสงค์ (Goals) รองรับผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ จ าแนกเป็น (1) ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2)  ประชาชน
ได้รับบริการวิชาชีพ และการพัฒนาอาชีพ  (3)  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และ (4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท า โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุก
สาขาวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้พร้อมส าหรับการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ คนทุกช่วงวัยมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพ   

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีปรากฏผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา “ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี : Best Practice” คือ พันธกิจด้าน ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  
 
4.2  วัตถุประสงค ์
   (1)  เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
การพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
  (2)  เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา 
และพัฒนาวิชาชีพ 
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4.3  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ วก.ชุมพวง 

 

  

ผลการจัดการศึกษา 
ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561  สถานศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วย รางวัล 
ระดับภาค และระดับจังหวัด จากเวที 
การประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
 

 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ.2561-2564)  
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562  
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563  
5. รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ PTCoR Model 
    (ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์) ประกอบด้วย 
    P (Planing) = การวางแผน 
    T (Transformation Process) = กระบวนการถ่ายโยง 
    Co (Co-ordinate) = การประสานความร่วมมือ 
    R (Report) = การรายงาน 
  

 

 

 

4.4  วิธีการด าเนินงาน 

  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท่ีปรากฎผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี : Best 
Practice ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจ าปีการศึกษา 2562  มีแนวทางในการด าเนินงาน ภายใต้กรอบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย กล่าวคือ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับช้ัน ปวส.2 จัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัด
ให้มีการประกวดแสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ท้ังนี้ จากกรอบการ
บริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีบรรจุลงในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2563 แล้วนั้น มีการบริหารจัดการ 
โดยใช้รูปแบบกระบวนการท างาน คือ PTCoR Model (โดย ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
อาชีพชุมพวง) จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
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หลกัการ การมีส่วน

ร่วม ก  าหนดเป้าหมาย 

จดัล าดบั 
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วิเคราะห์ข้อบกพร่อง 
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หลักฐาน
รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ  

 
การมีส่วนร่วม 

ก าหนดเป้าหมาย 
จัดล าดับ 

หลักเกณฑ์
ตามแนวทาง 

สอศ. 

หลักฐาน 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
[[[dkkkd[[[บบ

บบ[บ 

 
การท างานเป็นทีม
สนับสนุนบุคลากร 

หลักเกณฑ์ตาม 
สอศ สนับสนุน
ทรัพยากร 

หลักฐาน  
ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ 

 
การกระจายอ านาจ 

วางกรอบประเมิน  
สร้างเครื่องมือ 

หลักเกณฑ์
ตาม สอศ.
เก็บข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูล 

หลักฐานแปล
ความหมาย
ตรวจสอบผล
ประเมิน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงกลไกการด าเนินงานของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เรียกย่อว่า  PTCoR  Model 

P- Planing ; การวางแผน 
1. ประชุม  2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  3. ก าหนดเป้าหมาย 

 

T = ด าเนินการด้วยกระบวนการถ่ายโยงความรู้  7T 

 

R = รายงาน  
1.รวบรวมผลงาน   2.เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล   3. เรียบร้อย/จัดท ารายงาน 
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4.5  ผลการด าเนินงาน 

 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 

1 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฏผลการแข่งขัน 
      (1)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)  “บ้านอัจฉริยะ ไอโอที” 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
            “อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ” 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
            “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องยกฉาก 
      (4)  รางวัลชมเชย  ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง  
            อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (6)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
      (7)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนปลอกผ้านวม (Equipment help to change quilt)   
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      (8)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (9)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
            ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเตาหมูกระทะ 
      (10)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท 
              ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
              อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (11)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
              เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (12)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิ๊ปเด็ดยอดผัก 
      (13)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5  ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  จักสานคืนถิ่นอีสาน 
      (14)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
              “เตาปิ้งย่างพลังงานสะอาด” 
      (15)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
             “อุปกรณ์ปีนเสาไฟอเนกประสงค์” 
      (16)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6   
              ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
             “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เวที  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏผลการแข่งขัน คือ  
      รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
      (ปวช.) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพร 4 ชนิดในการท ายาหม่อง 
 

 
4.6  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 (1)  ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนา
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
 (2)  ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  จ ำแนกเป็น 

2.1.1 ที่ต้ัง :  

ชื่อสถานศึกษา :     วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง 
English Name :    Chumphuang Community and Industrial  Education College  
ที่ต้ัง :        ๙๕ หมู ่๕ ต ำบลชุมพวง อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

     รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๒๗๐ 
โทรศัพท์ :       ๐-๔๔๘-๗๑๘๑    โทรสาร :  ๐-๔๔๘-๗๑๘๑ 
Website :       http://www.chp.ac.th  E-mail :  chp.ac.th@gmail.com 
สังกัด   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

  2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
  วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง ประกำศจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2540 บนเนื้อท่ี 150 ไร่ 
(เป็นพื้นท่ีเดิมของค่ำยลูกเสือ อ ำเภอชุมพวง ซึ่งในปี พ.ศ. 2541 กรมธนำรักษ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีรำชพัสดุ) ต้ังอยู่ 
ณ เลขท่ี 95 หมู่ 5 ถนนพิมำย-ชุมพวง ต ำบลชุมพวง อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีระยะทำงห่ำงจำก
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จ ำนวน 110 กิโลเมตร และมีระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอชุมพวง จ ำนวน 3.5 กิโลเมตร   
   วัตถุประสงค์ในกำรก่อต้ังวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง เพื่อสนองนโยบำยกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ ในระดับอำชีวศึกษำ ตำมแผนพัฒนำอำชีวศึกษำ ระยะท่ี 7 ในกำรยกระดับฐำนะกำรศึกษำของเยำวชน
ในระดับท้องถิ่นให้สูงขึ้น มีเป้ำหมำยเพื่อรองรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) ให้ได้รับกำรศึกษำต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ในด้ำนอำชีวศึกษำ อีกท้ังยังเป็นกำรพัฒนำก ำลังคน ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพต่ำง ๆ อัน
เป็นกำรรองรับภำคอุตสำหกรรมท่ีขยำยตัว ท้ังนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
มอบหมำยให้ นำยรวม ชินำนุปกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบุรีรัมย์ (ในปี 2540) ท ำ
หน้ำท่ีเป็นผู้ประสำนงำนกำรจัดต้ังวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง  
 

   2.1.3  การจัดการศึกษา 
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เปิดท าการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ตามความต้องการ
ของท้องถิ่น ประเภทวิชาท่ีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ าแนกเป็น ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน

http://www.chp.ac.th/
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ าแนกเป็น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน อาทิเช่น ช่างซ่อม
เครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ และรายวิชาอื่นๆ 
ตามความต้องการของผู้เรียน  

2.1.4  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  สภำพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ของอ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ เดิมแยกออกมำจำก 
อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ ต้ังเป็นกิ่งอ ำเภอเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และต้ังเป็นอ ำเภอเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ อ ำเภอ
ชุมพวง มีป่ำสงวนเรียกว่ำ“ป่ำดงชุมพวง” ล ำน้ ำส ำคัญ ประกอบด้วย อ่ำงห้วยบง ล ำน้ ำมำศ ล ำน้ ำมูล และล ำน้ ำเค็ม 
ในอดีตประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวไทยอีสำน ซึ่งเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีอพยพมำจำกจังหวัดต่ำง ๆ ในภำคอีสำน ภำษำ
ท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน คือ ภำษำไทยโครำช และภำษำไทยอีสำน 

  สภาพภูมิศาสตร์ (ที่ต้ัง) สถานศึกษา 
   วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง อ ำเภอชุมพวง ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด
นครรำชสีมำ มีระยะห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ ประมำณ ๑1๐ กิโลเมตร มีอำณำเขตติดกับอ ำเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ ำเภอประทำย  และอ ำเภอเมืองยำง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ และอ ำเภอล ำปลำยมำศ   
         จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ ำเภอล ำทะเมนชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ ำเภอพิมำย  และอ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

   การคมนาคม 
   กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำนของอ ำเภอ มีเส้นทำง  ดังนี้ 
   เส้นทำงท่ี 1  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๗๕ ระหว่ำงอ ำเภอพิมำย–อ ำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ  ระยะทำง ๑1๐ กิโลเมตร 
   เส้นทำงท่ี 2  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๒๓ ระหว่ำงอ ำเภอชุมพวง-อ ำเภอล ำปลำยมำศ  
จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทำง ๔๐ กิโลเมตร 
   เส้นทำงท่ี 3  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๒๖ ระหว่ำงอ ำเภอชุมพวง-อ ำเภอคูเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทำง 47 กิโลเมตร 
   เส้นทำงท่ี 4  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๘๕ ระหว่ำงอ ำเภอชุมพวง-อ ำเภอประทำย  
จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง ๒๒ กิโลเมตร 
   เส้นทำงท่ี 5  ทำงหลวงชนบทเช่ือมต ำบลท่ำลำด อ ำเภอชุมพวง ไปยังต ำบลสระคูณ อ ำเภอ 
ล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทำง ๓๕ กิโลเมตร 
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การปกครอง อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชีมำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๙ ต ำบล ๑๓๓ หมู่บ้ำน  

การศึกษาและศาสนา 

  สถำนศึกษำ ในอ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย  
   โรงเรียนระดับประถมศึกษำ และ มัธยมศึกษำ จ ำนวน  ๔๙  แห่ง 
   สถำนศึกษำ ระดับ ปวช./ปวส.   จ ำนวน   ๑   แห่ง 
   ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน   จ ำนวน   ๑   แห่ง 

ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประมำณร้อยละ  ๙๙.๕  และนับถือศำสนำอื่นร้อยละ ๐.๕   
มีสถำนท่ี หรือองค์กรทำงศำสนำ  ประกอบด้วย 
   วัดหรือท่ีพักสงฆ์  จ ำนวน  ๗๖  แห่ง 
   ศำลหลักเมือง  จ ำนวน   ๑   แห่ง 
   ศำลเจ้ำ   จ ำนวน   ๑   แห่ง 

การสาธารณูปโภค 
  กำรไฟฟ้ำ  มีหน่วยบริกำรผู้ใช้ไฟฟ้ำครอบคลุมพื้นท่ีอ ำเภอชุมพวง  จ ำนวน ๑ แห่ง คือ กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ ำเภอชุมพวง 

กำรประปำ มีระบบกำรประปำ ระดับอ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน  ประกอบด้วย กำรประปำส่วนภูมิภำค  
อ ำเภอชุมพวง  ให้บริกำรประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลชุมพวง  และกำรประปำหมู่บ้ำน  จ ำนวน ๑๒๐ แห่ง 

   กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย ประกอบด้วย ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอชุมพวง และสถำนี
ต ำรวจภูธรชุมพวง 

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 

  -  พระพุทธรูปไม้โบรำณวัดบ้ำนประสุข ต ำบลประสุข มีอำยุกว่ำ ๒๕๐ ปี  สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นเมื่อ
ประมำณสมัยอยุธยำตอนปลำย เป็นลักษณะแบบล้ำนช้ำง  และคล้ำยกับพระ เมืองหลวงพระบำง ปัจจุบัน
ประดิษฐำนท่ีวัดบ้ำนประสุข  ต ำบลประสุข อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  มีผู้สนใจเดินทำงไปสักกำระอยู่
เสมอ โดยสำมำรถเดินทำงจำกเส้นทำง อ ำเภอพิมำย สู่เส้นทำงอ ำเภอชุมพวง ระยะทำงประมำณ ๒๕ กิโลเมตร  
ถึงสำมแยกบ้ำนหนองจิก ให้เล้ียวซ้ำยไปประมำณ  ๕  กิโลเมตร   
  -  พระมำลัยสัมฤทธิ์  อำยุกว่ำ ๑๕๐ ปี  ประดิษฐำนอยู่ท่ีวัดพิกุลทอง ในเขตเทศบำลชุมพวง 
  -  อ่ำงเก็บน้ ำห้วยบง  ต้ังอยู่ ณ หมู่ ๒๑ ต ำบลประสุข อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ   
  -  ศำลหลักเมืองชุมพวง  ต้ังอยู่บริเวณหน้ำสถำนีต ำรวจภูธรชุมพวง  เย้ืองหน้ำศูนย์รำชกำรอ ำเภอชุมพวง 
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 สภาพเศรษฐกิจ  อ ำเภอชุมพวงมีพื้นท่ีท้ังหมด ๖๓๐.๘๘  ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๓๙๔,๓๐๖ ไร่ ประชำชน
ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์ พืชท่ีปลูก เช่น ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย หม่อนไหม ผลไม้ เป็นต้น  สัตว์ที่
เล้ียง เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเทศ เป็ดเนื้อ เป็นต้น สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์
ท่ีขึ้นช่ือ OTOP อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย กระเป๋ำ (กลุ่มเรียงร้อยพฤกษำ ต ำบลโนนตูม) / 
โคมไฟ (กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกเถำวัลย์  ต ำบลประสุข) / ชำใบหม่อน (กลุ่มพัฒนำอำชีพบ้ำนตำจง ต ำบลตลำดไทร) / 
ผ้ำฝ้ำยลำยน้ ำฝน (กลุ่มทอผ้ำด้วยกี่กระตุกบ้ำนโนนระเวียง ต ำบลประสุข) / ไม้กวำดมือเสือ (กลุ่มไม้กวำดมือเสือ  
ต ำบลชุมพวง) / หมวกใบตำล (กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกใบตำล  ต ำบลประสุข) / เปลไม้ไผ่(กลุ่มเปลไม้ไผ่  ต ำบลโนนตูม) 
/ ผ้ำไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหมี่บ้ำนตลำดไทร  ต ำบลตลำดไทร) / ผ้ำไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้ำด้วยกี่กระตุก 
ต ำบลโนนตูม) / พำนพุ่ม (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จำกสบู่ ต ำบลโนนรัง) / กระเป๋ำ (กลุ่มกระเป๋ำกกและไหลบ้ำนโนน
กระหวัน  ต ำบลโนนยอ) / ผ้ำไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนโคกสูง ต ำบลโนนรัง) / ผ้ำไหมมัดหมี่  (กลุ่มสตรี
สหกรณ์บ้ำนลุงประดู่  ต ำบลท่ำลำด) / ผ้ำไหมมัดหมี่  (กลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนใหม่โนนรัง  ต ำบลตลำดไทร) / แชมพู-
ครีมนวด (กลุ่มพิกุลทอง ต ำบลชุมพวง) /  ขนมดอกจอก (กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนำอำชีพขนมขี้เหล็ก ต ำบลชุม
พวง) / เส่ือกก (กลุ่มทอเส่ือกกบ้ำนยำงใน  ต ำบลโนนยอ) / น้ ำพริกนรก (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกพริก ต ำบลโนน
ยอ) / ตะกร้ำเถำวัลย์ (กลุ่มผลิตตะกร้ำจำกเถำวัลย์  ต ำบลโนนยอ) / หม้อดินเผำ (กลุ่มเครื่องปั้นดินเผำ  ต ำบล
หนองหลัก) / ดอกไม้ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (ดินญี่ปุ่น) ต ำบลชุมพวง) / เส่ือกกยกลำย(กลุ่มทอเส่ือกกยกลำย ต ำบล
ประสุข) / ผ้ำไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้ำบ้ำนโนนขุย ต ำบลหนองหลัก) / หมอนฟักทอง(กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
ตุ๊กตำและหมอน  ต ำบลหนองหลัก) 

 
 
 
 
 
 
 



๒.๒  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
          ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประจ าภาครรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจ 
การบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุจิตรตา  จันขุนทด 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
ดร.สุทธิพล   พลศรีพิมพ ์

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธ์ิ  พรมทา 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางวรวลัญช์  คลังบุญครอง 

 

รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากจิการนักเรียนนกัศึกษา 
นายปริญญา  ค าชาย 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายรุจิโรจน์  ดวงกลาง 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวสุดาทิพย์  ลองจ านงค์ 

 

งานบุคลากร 
นางสาวนิรมล  อันทะสีดา 

 

งานการเงิน 
นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์ 

 

งานบัญชี 
นางพจนีย์  ช่วยพิมาย 

 

งานพัสดุ 
นายธานี  โนนใหม ่

 

งานอาคารสถานที่ 
นายวรุตม์  ปัดถามา 

 

งานทะเบียน 
นายเอกกมล  สาพูนค า 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางณชนก  แสงวงษ์ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายธนวัฒน์  ศรีโพธ์ิชัย 

 

งานความร่วมมือ 
นายสันติพงษ์  พื้นนวล 

 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
นายธีระพงษ์  เพ็งนาม 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์ 

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกจิ 
นางสาวไพรัตนา  บุญบุตร 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายณัฐพล  ชัยน้อย 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นายอาทิตย์  มณีแสง 

 

งานปกครอง 
นายไพศาล  วิศิษฐ์ศิลป์ 

 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นายศราวุฒิ  ท่าเลิศ 

 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน 
นายธรณินทร์  ผลสุข 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวสุกัญญา  ศิริการ 

 

งานวัดและประเมินผล 
นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวพัชรินทร์  คชลัย 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวรัตนา  โจมกลาง 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายอรรคเดช  นาพัว 

 

แผนกวิชาช่างยนต์   นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  นายธานี  โนนใหม่ 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    นายณัฐพล  ชัยน้อย 
แผนกวิชาการบัญชี     นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ    นายธนวัฒน์  ศรีโพธ์ิชัย 
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์   นางสาวนิรมล   อันทะสี
ดา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

2-5 



๒.๒  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
          ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประจ าภาครรียนที    ปีการศึกษา  ๒๕๖  
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจ 
การบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 
 
 
  

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุจิตรตา  จันขุนทด 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
ดร.สุทธิพล   พลศรีพิมพ ์

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธ์ิ  พรมทา 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางวรวลัญช์  คลังบุญครอง 

 

รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากจิการนักเรียนนกัศึกษา 
นายปริญญา  ค าชาย 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายรุจิโรจน์  ดวงกลาง 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวสุดาทิพย์  ลองจ านงค์ 

 

งานบุคลากร 
นางสาวนิรมล  อันทะสีดา 

 

งานการเงิน 
นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์ 

 

งานบัญชี 
นางพจนีย์  ช่วยพิมาย 

 

งานพัสดุ 
นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย 

 

งานอาคารสถานที่ 
นายธานี  โนนใหม ่

 

งานทะเบียน 
นายเอกกมล  สาพูนค า 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายธีระพงษ์  เพ็งนาม 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายธนวัฒน์  ศรีโพธ์ิชัย 

 

งานความร่วมมือ 
นายสันติพงษ์  พื้นนวล 

 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
นายวรุตม์  ปัดถามา 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์ 

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกจิ 
นางสาวไพรัตนา  บุญบุตร 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายณัฐพล  ชัยน้อย 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นายอาทิตย์  มณีแสง 

 

งานปกครอง 
นายไพศาล  วิศิษฐ์ศิลป์ 

 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นายศราวุฒิ  ท่าเลิศ 

 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน 
นายธรณินทร์  ผลสุข 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวสุกัญญา  ศิริการ 

 

งานวัดและประเมินผล 
นายวัชระพงษ์  หงส์บุญ 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวพัชรินทร์  คชลัย 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวรัตนา  โจมกลาง 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นางณชนก  แสงวงษ์ 

 

แผนกวิชาช่างยนต์   นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  นายธานี  โนนใหม่ 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    นายณัฐพล  ชัยน้อย 
แผนกวิชาการบัญชี     นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ    นายธนวัฒน์  ศรีโพธ์ิชัย 
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์   นางสาวนิรมล   อันทะสี
ดา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
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2 - ๗ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 

 2.3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
   (1) ขอ้มูลด้านผู้เรียน 
  (ปีท่ีจัดท ำรำยงำน ส ำรวจ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 : ท่ีรำยงำน) 
 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป ี

กลุ่ม
ตกค้าง 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.            
สำขำวิชำช่ำงยนต์ 48 - - 40 - - 27 - - 14 129 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 56 - - 34 - - 38 - - 10 138 
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 16 - - 10 - - 6 - - - 32 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 50 - - 42 - - 25 - - - 117 
สำขำวิชำกำรบัญชี 50 - - 61 - - 51 - - 2 164 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 58 - - 59 - - 41 - - 2 160 

รวมระดับ ปวช. 278 - - 246 - - 188 - - 28 740 
ระดับ ปวส.            
สำขำวิชำเทคนิคยำนยนต์ 21 - - 27 - - - - - 11 59 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 16 - - 26 - - - - - 7 49 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 15 - - 18 - - - - - - 33 
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต 29   13      - 42 
สำขำวิชำกำรบัญชี 27 - - 45 - - - - - - 72 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 - - 21 - - - - - - 44 

รวมระดับ ปวส. 131 - - 150 - -  - - 18 299 
รวมทั้งหมด 409 - - 396 - - 188 - - 46 1,039 
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2 - ๘ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  (2) ขอ้มูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน  

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน/สมทบ 

ระดับ ปวช.     
สำขำวิชำช่ำงยนต์ 41 - - 41 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 48 - - 48 
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 6 - - 6 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 25 - - 25 
สำขำวิชำกำรบัญชี 53 - - 53 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 - - 43 

รวม 216 - - 216 
ระดับ ปวส.     
สำขำวิชำเทคนิคยำนยนต์ 38 - - 38 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 33 - - 33 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 18 - - 18 
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต 13 - - 13 
สำขำวิชำกำรบัญชี 45 - - 45 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 - - 21 

รวม 168 - - 168 
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2 - ๙ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.3.2  ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
(1) จ านวนครู  จ าแนกตามแผนกวิชา 

 

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลจ ำนวนครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมแผนวิชำ  

แผนกวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

แผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 8 5 3 8 - - - 8 - 
แผนกวิชำช่ำงยนต์ 7 4 3 7 - - - 7 - 
แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 5 2 3 5 - - 1 4 - 
แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 3 1 2 3 - - - 3 - 
แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 5 3 2 5 1 - 1 3 - 
แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 2 1 1 2 - - - 2 - 
แผนกวิชำกำรบัญชี 6 6 0 6 - - 3 3 - 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 - 4 4 - - - 4 - 

รวม 40 22 18 39 1  5 35 - 
 

  (2)  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
      

     ตารางที่ 4  แสดงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมฝ่ำย/งำน  

 

ฝ่าย / งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

  

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

หม
าย

เห
ตุ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร       
    งำนบริหำรท่ัวไป 1 - - - 1 * 
    งำนบุคลำกร 1 - - - 1 * 
    งำนกำรเงิน ๒ - - - ๒  
    งำนบัญชี ๑ - - - ๑  
    งำนพัสดุ ๒ - - - ๒  
    งำนทะเบียน ๑ - - - ๑  
    งำนอำคำรสถำนท่ี ๙ - - - ๙ * 
    งำนประชำสัมพันธ์ ๑ - - - ๑ * 
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 (ต่อ ตารางที่ 4)  
 

ฝ่าย / งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

  

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

หม
าย

เห
ตุ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
    งำนวำงแผนและงบประมำณ ๑ - - - ๑ * 
    งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ๑ - - - ๑ * 
    งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ ๑ - - - ๑ * 
    งำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ๑ - - - ๑ * 
    งำนควำมร่วมมือ ๑ - - - ๑ * 
    งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ และประกอบธุรกิจ ๑ - - - ๑ * 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
    งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ๑ - - - ๑ * 
    งำนครูท่ีปรึกษำ ๑ - - - ๑ * 
    งำนปกครอง ๑ - - - ๑ * 
    งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน ๑ - - - ๑ * 
    งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ ๑ - - - ๑ * 
    งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน ๑ - - - ๑ * 
ฝ่ายวิชาการ       
    งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ๑ - - - ๑ * 
    งำนวัดและประเมินผล ๑ - - - ๑ * 
    งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด ๑ - - - ๑  
    งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ๑ - - - ๑ * 
    งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน ๑ - - - ๑ * 

รวมจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ 
ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

 

๒๕ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๕ 
 

* 

รวมจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ 
ตามจริง 

 

๒2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒2 
 

 
 หมายเหตุ *  : บุคลากรทางการศึกษา ๑ คน รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่ มากกว่า ๑ งาน 
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  2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 

ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลหลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

 

หลักสูตร 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2560 

ช่างอุตสาหกรรม ช่ำงยนต์ 
ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ำงกลโรงงำน 

พาณิชยกรรม กำรบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 

ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล 
ไฟฟ้ำก ำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคกำรผลิต 

บริหารธุรกิจ กำรบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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  2.3.4  ด้านอาคารสถานที่ 
 

พื้นท่ีของวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง มีจ ำนวน 150 ไร่  ประกอบด้วย อำคำรสถำนท่ี ดังนี้          
 1.  อำคำรอ ำนวยกำร 3 ช้ัน    จ ำนวน  1  หลัง 
          2.  อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 3 ช้ัน (พำณิชยกรรม)  จ ำนวน  1  หลัง 
           3.  อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 3 ช้ัน (ช่ำงอุตสำหกรรม)  จ ำนวน  1  หลัง 
   4.  อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 1 ช้ัน (แผนกช่ำงกลโรงงำน) จ ำนวน  1  หลัง 
           5.  อำคำรวิทยบริกำรและห้องสมุด 2 ช้ัน    จ ำนวน  1  หลัง 
  6.  โรงอำหำร        จ ำนวน  1  หลัง 

7.  โรงจอดรถจักรยำนยนต์นักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน  4  คูหำ 
8.  โรงจอดรถยนต์ คณะครู    จ ำนวน  2  คูหำ 
9.  โรงจอดรถจักรยำนยนต์คณะครู และผู้มำติดต่อรำชกำร จ ำนวน  2  คูหำ 
10.  ห้องน้ ำนักเรียน นักศึกษำ แผนกพำณิชยกรรม  จ ำนวน  1  หลัง 
11.  บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร     จ ำนวน  1  หลัง 
12.  บ้ำนพักรองผู้อ ำนวยกำร    จ ำนวน  4  หลัง 
13.  บ้ำนพักคณะครู-บุคลำกร    จ ำนวน  14  ห้อง 
14.  อำคำร (โดมแดง) อเนกประสงค์     จ ำนวน  1  หลัง 
15.  สนำมฟุตบอล 
16.  ลำนอเนกประสงค์ (หน้ำเสำธง) 

  17.  ป้อมยำม  
18.  สถำนีวิทยุ R-Radio วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง 

  19.  สนำมกอล์ฟไม้แดง  
20.  ลำนอเนกประสงค์ไม้แดง  
21.  โรงจอดรถยนต์ส่วนรำชกำร (วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง) 
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ภำพท่ี 1 :  แสดงแผนผังวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง 
ท่ีต้ัง : ถนนพิมำย-ชุมพวง  อ ำเภอชุมพวง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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 2.3.5  ด้านงบประมาณ 
 (1) รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลรำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

 
 

รายจ่าย 
 

 

จ านวนเงิน 
 

หมายเหตุ 

๑. รำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
 

1,357,550.- งบด ำเนินงำน 

๒. รำยจ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ   
    ไปบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ หรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม      
      -โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบอำชีพอิสระฯ,  
      -โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน,  
      -โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม่ 
      -โครงกำรปลูกจิตส ำนึกรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

1,006,000.- งบรำยจ่ำยอื่น  
 

๓. รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำ กำรประกวด  
    กำรแสดง โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
    งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 
 

90,000.- งบรำยจ่ำยอื่น  
 

๔. รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ  
    เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
    อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ  
    วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร  
    กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1,087,450.- งบอุดหนุน :  
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

๕. รำยจ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
 

300,000.-  

 

*ปรับตำมบริบทสถำนศึกษำ 
*นิยำมศัพท์ ค ำว่ำ  งบด ำเนินกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำนศึกษำในรอบปี ท้ังน้ี ไม่รวมค่ำท่ีดิน และสิ่งก่อสร้ำง  
   ค่ำครภุัณฑ์ ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินเดือน และเงินวิทยฐำนะของผู้บริหำร ครู และบคุลำกร 
   ทำงกำรศึกษำทุกคนในสถำนศึกษำ 
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งบประมาณ งบด ำเนินกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  จ ำนวนท้ังส้ิน  19,529,010.- บำท  
 

ตารางที่ 7  แสดงข้อมูลด้ำนงบประมำณ (งบด ำเนินกำร) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

 

 
 
 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
(๑ เม.ย.๖2 -๓๐ ก.ย.๖2) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
(๑ ต.ค.๖2 – ๓๑ มี.ค.๖3) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

๑. งบด าเนินงาน  (ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ) : ที่ได้รับการจัดสรร 
    แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ : ผลผลิต 
    ๑.๑ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. 1,045,500.- 1,259,200.- 2,304,700.- 
    ๑.๒ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. 978,400.- 1,527,100.- 2,505,500.- 
    ๑.๓ ผู้รับบริกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 620,000.- - 620,000.- 

รวม (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 2,643,900.- 2,786,300.- 5,430,200.- 

๒. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี (งบอุดหนุนขั้นพืน้ฐำน) 
    ๒.๑ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 4,582,100.- 2,969,200.- 7,551,300.- 
    ๒.๒ ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 532,000.- 485,450.- 1,017,450.- 
    ๒.๓ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 257,600.- 235,060.- 492,660.- 
    ๒.๔ ค่ำหนังสือเรียน 1,120,000.- 1,022,000.- 2,142,000.- 
    ๒.๕ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 1,008,000.- - 1,008,000.- 
    ๒.๖ ค่ำเครื่องมือประจ ำตัวผู้เรียน/อุปกรณ์กำรเรียน 168,600.- - 168,600.- 

รวมงบเรียนฟรี ๑๕ ปี 
(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) 

 
7,668,300.- 

 
4,711,710.- 

 
12,380,010.- 

๓. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงกำรตำมจุดเน้น นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ) 
    ๓.๑ โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรอำชีพอิสระใน 
          กลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

100,000.- 65,000.- 165,000.- 

    ๓.2 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 100,000.- - 100,000.- 
    ๓.3 โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพ่ือ 
          คืนครูให้นักเรียน 

58,800.- 58,800.- 117,600.- 

    ๓.4 โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครู 
          อำชีวศึกษำ 

189,600.- 189,600.- 379,200.- 

    ๓.5 โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน  
          (Fix it Center) กิจกรรมพัฒนำรูปแบบและ 
          ยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน 

490,000.- 200,000.- 690,000.- 
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(ต่อ ตารางที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
(๑ เม.ย.๖2 - ๓๐ ก.ย.๖2) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
(๑ ต.ค.๖2 – ๓๑ มี.ค.๖3) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

    ๓.6  โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม่  
           ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

- 81,000.- 81,000.- 

    ๓.7   โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ  
            เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ 
            หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 

63,000.- - 63,000.- 

    3.8   โครงกำรขยำยและยกระดับคุณภำพ 
            กำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำค ี

26,000.- - 26,000.- 

    3.9  โครงกำรปลูกจิตส ำนึกรักษำ 
            ทรัพยำกรธรรมชำติ 

70,000.- - 70,000.- 

รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ  1,124,400.- 594,400.- 1,718,800.- 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น   
ตัวอักษร (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหม่ืนเก้าพันสบิบาทถ้วน) 

19,529,010.- 
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๒.3.6  ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

ท่ี 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 

๑ ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง 
๒ ว่ำท่ีร้อยตรีประสิทธิ์   พรมทำ รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
๓ นำงวรวลัญช์   คลังบุญครอง รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

๔ นำยรุจิโรจน์ ดวงกลำง รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวิชำกำร 
๕ นำยปริญญำ ค ำชำย รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ 

๖ นำงสำวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์ ครู คศ.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๗ นำยกิตติพงษ์ หลงพิมำย ครู คศ.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ นำยอำทิตย์ มณีแสง ครู คศ.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ นำยกิตติพงษ์ หำยเครำะห์ ครู คศ.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐ นำงสุกัญญำรัตน์ ไพหนูสี ครู คศ.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑ นำงสำวสุกัญญำ ศิริกำร ครู คศ.๑  ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร 
๑๒ นำยณัฐพล ชัยน้อย ครู คศ.๑  ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ  
๑๓ นำยธีระพงษ์ เพ็งนำม ครู คศ.๑  ผู้แทนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
๑๔ นำงณชนก แสงวงษ์ ครูผู้ช่วย  ผู้แทนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
๑๕ นำงสำวนิรมล อันทะสีดำ ครู คศ.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำร 
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2.4  ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญาวิทยาลัย 
  การศึกษาดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  รักษาส่ิงแวดล้อม  เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน 

การศึกษาดี  เป็นนโยบายของรัฐท่ีต้องการจัด การศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ    
รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีพ ให้กับประชาชนอย่างเต็ม 
ความสามารถและเต็มศักยภาพของสถานศึกษา 
 

เทคโนโลยีก้าวหน้า การเรียนทางด้านอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ   
และทันต่อเทคโนโลยีท่ีออกมาอย่างแพร่หลาย และต่อเนื่อง 
จะต้องเป็นคนท่ีไม่หยุดนิ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 

 

รักษาส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจากเป็นคนท่ีทันต่อเทคโนโลยี ทันต่อ IT จะต้องรู้จักคุณค่าของ
ธรรมชาติ รู้จักการรักษาลดมลพิษ รักษาส่ิงแวดล้อม และผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 

เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน จะต้องมีจิตส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสุข และพร้อมท่ีจะเสียสละพัฒนาชุมชนตลอดเวลา 

 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :  จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  สถานศึกษาท่ีให้บริการด้านวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
 

2.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
       สถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

   “วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นแหล่งผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
   ภารกิจท่ีสถานศึกษา จะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ ประสบความส าเร็จ  โดยในแต่ละ
พันธกิจ จะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 

พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 4  วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
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 เป้าประสงค์ (GOAL) 
  1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีพ โดยยึดหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.  ประชาชนได้รับบริการวิชาชีพ และการพัฒนาอาชีพ 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   4.  ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
   การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9  แสดงวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

 

ท่ี 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

ท่ี 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 

1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี 
ดีงาม และมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2 ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน สังคม 
 

1 สร้างเสริมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพัฒนาอาชีพ 

3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพและคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
 

4 วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

1 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

พันธกิจ 1    ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ 1   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์การพัฒนา :  
  มาตรการท่ี 1   จัดหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  มาตรการท่ี 2   จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรการท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพ  ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ  
   มาตรการท่ี 4   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยน านวตักรรมท่ีทันสมัยสู่กระบวนการ 
             จัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงาน  
   มาตรการท่ี 5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประดิษฐ์นวัตกรรม งานวิจัย   
   มาตรการท่ี 6   จัดระบบการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
  มาตรการท่ี 7   พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งความรู้ ให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความสุข  
      โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์การพัฒนา 
  มาตรการท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝัง 
     และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต  
     โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
   มาตรการท่ี 2    ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  มาตรการท่ี 3 ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
   มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมผู้เรียน ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

พันธกิจ 2   ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม 
ยุทธศาสตร์ :  สร้างเสริมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาอาชีพ  

กลยุทธ์การพัฒนา 
มาตรการท่ี 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  

    อย่างต่อเนื่อง    
  มาตรการท่ี 2 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลาย    
  มาตรการท่ี 3 สร้างเครือข่ายจัดแนะแนวการศึกษาให้ท่ัวถึง   
  มาตรการท่ี 4 จัดบริการการศึกษาด้านอาชีพสู่ชุมชน 

มาตรการท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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พันธกิจ 3   ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ :  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ  

  มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
กลยุทธ์การพัฒนา 

  มาตรการท่ี 1 จัดท าความร่วมมือการพัฒนาครู ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน  
  มาตรการท่ี 2 พัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  
  มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ 
   มาตรการท่ี 4    จัดท าแผนขออัตราก าลัง ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
   มาตรการท่ี 5 สร้างขวัญและก าลังใจ  
 
 

 พันธกิจ 4 วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์การพัฒนา 
มาตรการท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
มาตรการท่ี 2 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนด้านการวิจัย  

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหารสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

     มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ 
     ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 
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2-๒๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2562 
 

 2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 

1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบประกาศเกียรติคุณ  
ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ณ วันท่ี 16 มกราคม 2563 
 

2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา , วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา และวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้ 
      (1)  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (2)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (3)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (4)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (5)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 5 ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (6)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 7 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (7)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
            และแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (8)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 4 ทักษะงานวดัละเอียด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
            แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (9)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
            แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (10)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะมาตรวิทยา ด้านมิติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
              แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (11)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับท่ี 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
              ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      (12)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน อันดับท่ี 4 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและควบคุม 
              อุปกรณ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      (13)  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
              ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
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2-๒๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      (14)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
              ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
      (15)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.-ปวส. 
      (16)  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
 

3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฏผลการแข่งขัน 
      (1)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)  “บ้านอัจฉริยะ ไอโอที” 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
            “อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ” 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
            “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

4 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องยกฉาก 
      (4)  รางวัลชมเชย  ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง  
            อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (6)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
      (7)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนปลอกผ้านวม (Equipment help to change quilt)   
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2-๒๔ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      (8)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (9)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
            ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเตาหมูกระทะ 
      (10)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท 
              ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
              อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (11)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
              เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (12)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิ๊ปเด็ดยอดผัก 
      (13)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5  ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  จักสานคืนถิ่นอีสาน 
      (14)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
              “เตาปิ้งย่างพลังงานสะอาด” 
      (15)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
             “อุปกรณ์ปีนเสาไฟอเนกประสงค์” 
      (16)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6   
              ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
             “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

5 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เวที  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏผลการแข่งขัน คือ  
      รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
      (ปวช.) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพร 4 ชนิดในการท ายาหม่อง 
 

6 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดกลาง” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
เวที การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
 

8 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ โดยวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ใน 
การร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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2-๒๕ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

9 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 7-11 ตุลาคม 2562 
 

10 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โดยคณะครู แผนกวิชาการบัญชี ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ให้ความรู้ ค าแนะน า การสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่
ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากผ้าอนามัย โดย
จ าแนกตามเขตพื้นท่ีบริการ ดังนี้  
      (1)   ระหว่างวันท่ี 12-13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง  
             อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 

      (2)   วันท่ี 17 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง  
             จังหวัดนครราชสีมา 
 

      (3)   วันท่ี 19 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่าย อ าเภอชุมพวง  
             จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
      2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1 คณะครู  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นายธนวัฒน์  ศรีโพธิ์ชัย         ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(๒)  นางสาวพัชรินทร์  คชลัย        ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน  
(3)  นายน าโชค  กิ่งแสง              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นางสาวจันทิมา  เย็นวัฒนา     ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
Internet Of Thing (IOT) บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
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2-๒๖ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องยกฉาก 
      (4)  รางวัลชมเชย  ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง  
            อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (6)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
 

2 คณะครู  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติพงษ์  หายเคราะห์     ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
(๒)  นายวรุตม์  ปัดถามา             ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(3)  นายบรรพต  อุทัยแพน          ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นายฤทธิไกร  ด้วงชุมพล        ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(5)  นายศักดา  เยวรัมย์              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
Internet Of Thing (IOT)  “อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ” 
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนปลอกผ้านวม (Equipment help to change quilt)   
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
            ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเตาหมูกระทะ 
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2-๒๗ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      (4)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท 
            ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
            อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
 

3 คณะครู  แผนกวิชาช่างยนต์  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย       ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
(๒)  นายสันติพงษ์  พื้นนวล          ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(3)  นายเทพรัตน์  ปรุงเกียรติ       ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นายณัฐพล  ปุรณะ              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิ๊ปเด็ดยอดผัก 
      (2)  เข้าร่วมประกวด ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  อุปกรณ์ของเหลว 
     

4 คณะครู  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ประกอบด้วย 
(๑)  นายธีระพงษ์  เพ็งนาม          ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
(๒)  นายวัชระพงษ์  หงษ์บุญ        ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(3)  นายปรัชญา  ราชเครือ          ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นายจอนสันด์  อาลัยรัมย์       ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  โดยเข้าร่วมประกวด ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปุ้งกี๋ 
     

5 คณะครู  แผนกวิชาการบัญชี  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์         ต าแหน่ง  ครู คศ.2  
(๒)  นางสาวสุจิตรตา  จันขุนทด      ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
(3)  นางสาวสุดาทิพย์  ลองจ านงค์   ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
(4)  นางสาวรัตนา  โจมกลาง         ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
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2-๒๘ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  จักสานคืนถิ่นอีสาน 
     

6 คณะครู  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวนิรมล  อันทะสีดา      ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
(๒)  นางสาวสุกัญญา  ศิริการ        ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
(3)  นายศราวุฒิ  ท่าเลิศ             ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นางสาวนันทกา  นาฉะกาจ    ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (3)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
      (4)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
 

7 คณะครู  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
(๑)  นายธานี  โนนใหม่            ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒)  นายภัทรพงศ์  คงดี           ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(3)  นายอรรคเดช  นาพัว        ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ  
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2-๒๙ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
      “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาคอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 
      (1)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาปิ้งย่างพลังงานสะอาด 
      (2)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            “อุปกรณ์ปีนเสาไฟอเนกประสงค์” 
      (3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6   
            ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
            “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
     

8 คณะครู  แผนกวิชาช่างยนต์  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย       ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
(2)  นายอาทิตย์  มณีแสง            ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
(3)  นายสันติพงษ์  พื้นนวล          ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(4)  นายธรณินทร์  ผลสุข            ต าแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
(5)  นายเทพรัตน์  ปรุงเกียรติ       ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(6)  นายณัฐพล  ปุรณะ              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
เวที “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” 
ระหว่างวนัท่ี 14-15  พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน 
ประกอบด้วย       
      (1)  รางวัลเหรียญทองแดง ล าดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.)  
      (2)  รางวัลเหรียญเงิน ล าดับท่ี 2  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) 
      (3)  รางวัลเหรียญเงิน ล าดับท่ี 2  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) 
      (4)  ล าดับท่ี 2  ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) 
     

10 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้รับรางวัลครูดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  สถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

2-๓๐ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

(๑)  นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์      
(๒)  นางสาวนิรมล  อันทะสีดา  
(๓)  นางสาวสุกัญญา  ศิริการ    
(๔)  นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย  
(5)  นายกิตติพงษ์  หายเคราะห์ 
(6)  นายอาทิตย์  มณีแสง 
(7)  นางสาวสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี    
(8)  นายณัฐพล  ชัยน้อย 
(9)  นายธีระพงษ์  เพ็งนาม       
(10)  นางณชนก  แสงวงษ์ 
(11)  นายธานี  โนนใหม่       
(12)  นายไพศาล   วิศิษฏ์ศิลป์                   
(13)  นางสาวสุจิตรตา   จันขุนทด                     
(14)  นางสาวไพรัตนา  บุญบุตร                 
(๑5)  นายเอกกมล  สาพูนค า  
(16)  นางสาวสุดาทิพย์  ลองจ านงค์ 
(17)  นายธรณินทร์  ผลสุข 
(18)  นายวรุตม์  ปัดถามา 
(19)  นายธนวัฒน์  ศรีโพธิ์ชัย 
(20)  นางสาวพัชรินทร์  คชลัย 
(21)  นางสาวจันทิมา  เย็นวัฒนา 
(22)  นายฤทธิไกร  ด้วงจุมพล 
(23)  นายอรรคเดช  นาพัว 
(24)  นายเทพรัตน์  ปรุงเกียรติ 
(25)  ว่าท่ีร้อยตรีชาติณรงค์  ขุนทิพย์ 
(26)  นายศราวุฒิ  ท่าเลิศ 
(27)  นายสุชาติ  ค ารุณ 
(28)  นางสาวนันทกา  นาฉกาจ 
(29)  นางสาวจุฑารัตน์  ทองไทย 
(30)  นางสาวกมลรัตน์  ถนัดไร่ 
(31)  นางสาววิภาวดี  หาญทองหลาง 
(32)  นางสาวสุภารัตน์  สุขสิทธิ์ 
(33)  นางสาวมุขดา  แน่นหนา 

ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
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2-๓๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

(34)  นายบุญเชิด  ฉ่ าโสพส 
(35)  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นาชัยสินธุ์ 
  

ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 

 
  2.6.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
 

1 นายนิวัฒน์  หลงพิมาย  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราช
สีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ระดับ ปวช. 
 

2 นายนิมิต  หมอจีด  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์  
ระดับ ปวช. 
 

3 นายพรพิพฒัน์  เย็นมะดัน  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราช
สีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์  
ระดับ ปวช. 
 

4 นายอภิสิทธิ์  ทวยจัด  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
ระดับ ปวส. 
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2-๓๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

5 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกวิน  เย็นสบาย 
(๒)  นายทิพวรรณชัย  สายทองทิพย์  
(3)  นายโสภณ  ประจันทร์กลาง 
(4)  นายณัฐภัทร  หยั่งบุญ 
(5)  นายจีรพงษ์  ขอเหล็กกลาง 
 

เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภท
ท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of 
Thing (IOT) บ้านอัจฉริยะ ไอโอที  
 

6 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติ  ศรีร าพรรณ 
(๒)  นายปฎิภาณ  แย้มศรี  
(3)  นายภานุเดช  แก้วมาศ 
 

เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภท
ท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

7 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวปวีณา  โพธิข า 
(๒)  นางสาวอารีรัตน์  เพียงไธสง  
(3)  นางสาวกันยา  ดีหลาย 
(4)  นางสาวปวีณา  โพธิจันทร์ 
(5)  นางสาวศศิรัญญา  ดีลาย 
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยาหม่องอโวคาโด 
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2-๓๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

8 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวปวีณา  โพธิข า 
(2)  นางสาวกันยา  ดีหลาย 
(3)  นางสาวศศิรัญญา  ดีลาย 
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
 

9 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(1)  นางสาวกันยา  ดีหลาย  
(2)  นายทิพวรรณชัย  สายทองทิพย์ 
(3)  นางสาวปวีณา  โพธิจันทร์ 
(4)  นางสาวศศิรัญญา  ดีลาย 
(5)  นางสาวอรอุมา  กัณโสภา 
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เคร่ืองยกฉาก 
 
 

10 นายภานุเดช  แก้วมาศ  นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
สมองกลฝังตัว กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความชื้นในดินผ่านแอปพลเิคช่ันไลน์ 
 

11 นายกิตติ  ศรีร าพรรณ  นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย  
ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนปลอก
ผ้านวม (Equipment help to change quilt) 
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2-๓๔ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

12 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.  แผนกวิชาการบัญชี  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวชลิดา  เงียบกระโทก 
(๒)  นางสาวศิริพร  ศรีผ่อง 
(3)  นางสาวธิยากร  คนรู้ 
 

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรื่อง 
การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพร 4 ชนิดในการท ายาหม่อง  
เวที  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวนัท่ี 1-4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏผลการแข่งขันคือ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 
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3 - ๑ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 
ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   

  ประเด็นการประเมินท่ี 1.1  ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา จ าแนกเป็น 5 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   1.1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนแรกเข้า 
   1.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา  

              ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
   1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
   1.1.5 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา  
     หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี จ าแนกเป็น  
3  ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   1.2.1 ระดับคุณภาพในการฝึกอาชีพ 
    1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้ 
     งานท า หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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3 - ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.2.3   ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หน่วยงาน  
     หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและ 
     การประยุกต์ใช้ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย  
ท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม จ าแนกเป็น  5  ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
    1.3.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตาม 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3.2 โครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึก 
     ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ฯ 
   1.3.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
    1.3.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3.5 ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ 
     ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะ 
     ท่ีพึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา จ าแนกเป็น 2 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   2.1.1 ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ  
    ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
   2.1.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
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3 - ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จ าแนกเป็น 2 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
    2.2.2   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 5 ประเด็นการประเมิน
ย่อย ดังนี้ 

2.3.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ   
   สถานศึกษา และ การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน   
    ศูนย์วิทยบริการ 

    2.3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
    2.3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
      การบริหารจัดการสถานศึกษา 
    2.3.4 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
     2.3.5 ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จ าแนกเป็น 1 ประเด็นการประเมินย่อย 
ดังนี้ 
   2.4.1 ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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3 - ๔ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 
1 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   3.1.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  จ าแนกเป็น 2 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
     หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
   3.2.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
     หรืองานวิจัย ของครู 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อ้างอิงเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ    5    ดีเย่ียม 
  ระดับคุณภาพ 4    ดีมาก 
  ระดับคุณภาพ 3    ดี 
  ระดับคุณภาพ 2    พอใช้ 
  ระดับคุณภาพ 1    ต้องปรับปรุง 
หมายเหตุ :  1.  เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละประเด็นการประเมิน สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด”นอกจากนี้
สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่น  ๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
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4 - ๑ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
 

 รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

  4.1  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   4.1.1  ด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
พึงประสงค์ ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ปวช.3 216  คน 167  คน 
ปวส.2 168  คน 159  คน 
รวม 384  คน 326  คน 

 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช.3 167  คน 77.31 ดีเลิศ 
ปวส.2 159  คน 94.64 ยอดเยี่ยม 
รวม 326  คน 84.90 ยอดเยี่ยม 

    

1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                                    ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
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4 - ๒ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

       1.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                                                         ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

 

ระดับชั้น 
 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET)  
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ปวช.3 216  คน 146  คน 
ปวส.2 168  คน 96  คน 
รวม 384  คน 242  คน 

 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                                                         ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (V-NET)  
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช.3 146  คน 67.59 ดี 
ปวส.2 96  คน 57.14 ปานกลาง 
รวม 242  คน 63.02 ดี 

    

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                         ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
                         ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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1.3)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
  มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้   
   ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนแรกเข้า 
 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   (1)  เชิงปริมาณ 
              จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3   แรกเข้า 293 คน  ส าเร็จการศึกษา 166 คน 
              จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2  แรกเข้า 167 คน  ส าเร็จการศึกษา 152 คน 
    จ านวนผู้เรียนรวมทั้งระดับ ปวช. ปวส. แรกเข้า 460 คน  ส าเร็จการศึกษา 318 คน 
      

            (2)  เชิงคุณภาพ 
              ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.     คิดเป็นร้อยละ 56.66 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.     คิดเป็นร้อยละ 91.02 
               ผู้ส าเร็จการศึกษารวมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.  จ านวน 318 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.13 

 

(3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                          ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนส าเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
    คุณภาพดี 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดีเลิศ ร้อยละ 70 – 79.99 4 
ดี ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 69.13 
 ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.2   
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
  (1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ปวช.3 216  คน 167  คน 
ปวส.2 168  คน 159  คน 
รวม 384  คน 326  คน 

 

  (2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช.3 167  คน 77.31 ดีเลิศ 
ปวส.2 159  คน 94.64 ยอดเยี่ยม 
รวม 326  คน 84.90 ยอดเยี่ยม 

    

(3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                    ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดีเลิศ ร้อยละ 70 – 79.99 4 
ดี ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.2  
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 84.90 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3  
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 

  ผลสัมฤทธิ์ 
(1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 
 

ระดับชั้น 
 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ  

จ านวนผู้เรียนที่มีผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่

ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ปวช. 216  คน 146  คน 
ปวส. 168  คน 96  คน 
รวม 384  คน 242  คน 

 

  (2) เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช. 146  คน 67.59 ดี 
ปวส. 96  คน 57.14 ปานกลาง 
รวม 242  คน 63.02 ดี 

 

(3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
                               สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                               ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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   เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับ ผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดีเลิศ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ 70.00-79.99  

4 

ดี ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ 60.00-69.99 

3 

ปานกลาง ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ 50.00-59.99 

2 

ก าลัง
พัฒนา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบน้อยกว่าร้อยละ 50 

1 

 

สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 63.02 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.4  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

   ผลสัมฤทธิ์ 
เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบร้อยละกับ 

ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ท้ังนี้ ยกเว้น ผู้ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 10  แสดงข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ระดับ ชั้นป ี

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
2.00 ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ  

ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์  
 

ปวช. 1 48 29 60.42 
ปวช. 2 40 37 92.50 
ปวช. 3 27 27 100.00 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ปวช. 1 56 28 50.00 
ปวช. 2 34 33 97.06 
ปวช. 3 38 29 76.32 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 16 16 100.00 
ปวช. 2 10 10 100.00 
ปวช. 3 6 6 100.00 

ช่างกลโรงงาน 
 

ปวช. 1 50 38 76.00 
ปวช. 2 42 39 92.86 
ปวช. 3 25 25 100.00 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี ปวช. 1 50 43 86.00 
ปวช. 2 61 61 100.00 
ปวช. 3 51 30 58.82 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 58 47 81.03 
ปวช. 2 59 57 96.61 
ปวช. 3 41 32 78.05 

รวมระดับ ปวช. 712 587 82.44 
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ประเภทวิชา สาขาวิชา ระดับ ชั้นป ี

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
2.00 ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ  

ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์  
 

ปวส. 1 21 21 100.00 
ปวส. 2 27 27 100.00 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ปวส. 1 16 16 100.00 
ปวส. 2 26 25 96.15 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 1 15 15 100.00 
ปวส. 2 18 18 100.00 

ช่างกลโรงงาน 
 

ปวส. 1 29 29 100.00 
ปวส. 2 13 11 84.62 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 
 

ปวส. 1 27 26 96.30 
ปวส. 2 45 34 75.56 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ปวส. 1 23 23 100.00 
ปวส. 2 21 21 100.00 

รวมระดับ ปวส.  281 266 94.66 

รวมทั้งสิ้น (ปวช./ ปวส.) 993 853 85.90 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดีเลิศ ร้อยละ 70 – 79.99 4 
ดี ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.4 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 85.90 
 ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๙ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.5  
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีต่อ 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท้ังนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ด้านความรู้  เท่ากับ 4.58  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน  ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ระดับความพึงพอใจ  4.50 – 5.00 5 

ดีเลิศ ระดับความพึงพอใจ  3.50 –4.49 4 
ดี ระดับความพึงพอใจ  2.50 –3.49 3 

ปานกลาง ระดับความพึงพอใจ  1.50 –2.49 2 
ก าลังพัฒนา ระดับความพึงพอใจ  1.00–1.49 1 

 
 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.5 

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้  มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.58 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๑๐ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้   
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1    ได้   3   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.2    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3    ได้   4   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.4    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.5    ได้   5   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 5       ได้  22  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562   

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 21 – 25 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 16 – 20 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 11 – 15 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 6 – 10 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 1 - 5 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๑๑ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

4.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ :  1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น 
                                               ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

           มีจ านวน  30  คน 
         2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

                                                    หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีจ านวน 1 คน  
      คิดเป็นร้อยละ 3.33   
 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
            อยู่ในระดับ 3 ดาว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
          การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.2.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
          ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน  48  คน 
 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
                                      คิดเป็นร้อยละ 60 ปรากฏผล ดังนี้ 
          (1)  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (2)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (3)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  
          (4)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (5)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 5 ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (6)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 7 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (7)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
                และแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
          (8)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 4 ทักษะงานวัดละเอียด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

4 - ๑๒ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

          (9)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
         (10)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะมาตรวิทยา ด้านมิติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  

          (11)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับท่ี 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
                  ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

          (12)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน อันดับท่ี 4 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและควบคุม 
                  อุปกรณ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

                 (13)  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
                            ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

                 (14)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
                            ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

                 (15)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.-ปวส. 

                    (16)  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง     
                          สถานศึกษาในผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

 

1.3)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1   
ระดับคุณภาพในการฝึกอาชีพ 
ประเด็นพิจารณา 

  1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือ 
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
  3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนงานท่ีต้ังไว้ และสามารถท าตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
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4 - ๑๓ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

       เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1  
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  สามารถท าตามประเด็นพิจารณาได้ท้ัง 5 ข้อ 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 

ประเด็นพิจารณา 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

  ผลสัมฤทธิ์ (เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ) 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  จ าแนกเป็น  
    ระดับ ปวช.  จ านวน  164  คน  
    ระดับ ปวส.  จ านวน  129  คน  
    รวมท้ังส้ิน  จ านวน  293  คน  
   

สรุปผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม ส าหรับการศึกษาต่อใน 
สถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ ปรากฏผล คือ มีการศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวนท้ังส้ิน 268 คน ว่างงานหรือติดต่อไม่ได้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 91.47  
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4 - ๑๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

  ตารางที่ 11  แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือ 
          ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวม 
          ของสถานศึกษา ตามประเด็นการประเมินย่อย 1.2.2  
          (ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น สาขาวิชา 

ศึกษาต่อ /ท างาน 
ว่างงาน/
ติดต่อ
ไม่ได้ 

รวม
จ านวน
ทั้งสิ้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ศึกษา
ต่อ 

ท างาน 

ปวช. 

ช่างยนต์  40 30 5 5 35 87.50 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 11 8 2 1 10 90.91 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 10 6 2 16 88.89 
ช่างกลโรงงาน 37 34 3 - 37 100.00 
การบัญชี 35 28 7 - 35 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 18 3 2 21 91.30 

รวมระดับชั้น ปวช. 164 128 26 10 154 93.90 

ปวส. 

เทคนิคเครื่องกล 38 7 27 4 34 89.47 
ไฟฟ้าก าลัง 24 6 15 3 21 87.50 
อิเล็กทรอนิกส์ 9 3 6 - 9 100.00 
เทคนิคการผลิต - - - - - - 
การบัญชี 25 5 18 2 23 92.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 7 20 6 27 82.82 

รวมระดับชั้น ปวส. 129 28 86 15 114 88.37 
รวมทั้งสิ้น ปวช.+ปวส. 293 156 112 25 268 91.47 
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4 - ๑๕ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดีเลิศ ร้อยละ 70 – 79.99 4 
ดี ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 
สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 

      ภายใน 1 ปี   คิดเป็นร้อยละ 91.47 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๑๖ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3   
ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ ท่ีมี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง 
 

  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท้ังนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดย
พิจารณาจากภาพรวม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  เท่ากับ 4.48 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ระดับความพึงพอใจ  4.50 – 5.00 5 

ดีเลิศ ระดับความพึงพอใจ  3.50 –4.49 4 
ดี ระดับความพึงพอใจ  2.50 –3.49 3 

ปานกลาง ระดับความพึงพอใจ  1.50 –2.49 2 
ก าลังพัฒนา ระดับความพึงพอใจ  1.00–1.49 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมี 
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.48 

  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   
  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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4 - ๑๗ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1    ได้   5   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3    ได้   4   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 3       ได้  14  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 13- 15 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 10 - 12 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 7 - 9 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 4 - 6 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 1 - 3 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๑๘ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

4.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ระดับ ปวช.      มีจ านวน   166   คน 
         ระดับ ปวส.      มีจ านวน   152   คน 
          รวมทั้งส้ิน  318  คน 
 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 69.13  
                   อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 
 

     1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
           มีจ านวนเท่ากับ  318  คน 
 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี 
                  พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. คิดเป็นร้อยละ 100 

                  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

   1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
                                               จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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4 - ๑๙ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

     1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี 

            ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ 
            เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 

          มีจ านวนเท่ากับ  268  คน 
 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 
            ท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
            และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  
            คิดเป็นร้อยละ 91.47  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

   1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จ 
          การศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  
          และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 

 

1.4)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1   
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์  

ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

ประเด็นพิจารณา 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้าน 
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
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4 - ๒๐ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน นักศึกษา ท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51–5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามแผนงานท่ีต้ังไว้ และได้ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ได้จ านวน 5 ข้อ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 

สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1  
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๑ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2  
โครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ และมีผลการประเมิน 
โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกใน 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ ตามแผนงาน และตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2  
  การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในทางการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๒ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3  
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ   

กิจกรรม 
2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม  

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ 

ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการดานการกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตามแผนงาน และตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 
ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 
ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 

ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 
 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3  
  การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา 2562  
  สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๓ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.4  
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ 

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง 

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการ การปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามแผนงาน และตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 
ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 
ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 

ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 
 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.4  
  การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ประจ าปีการศึกษา 2562  สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.5 
 ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ ผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท้ังนี้ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยพิจารณาจากภาพรวม มีค่าเฉล่ีย ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เท่ากับ 4.65 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ระดับความพึงพอใจ 4.50 – 5.00 5 
ดีเลิศ ระดับความพึงพอใจ 3.50 –4.49 4 

ดี ระดับความพึงพอใจ 2.50 –3.49 3 
ปานกลาง ระดับความพึงพอใจ 1.50 –2.49 2 

ก าลังพัฒนา ระดับความพึงพอใจ 1.00–1.49 1 
 
 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่  1.3.5 
  ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้บริการท่ีมีต่อคุณภาพ 
   ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.65 
  ปรากฏผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๕ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1     ได้   5   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3     ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.4     ได้   5   คะแนน 
  คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.5     ได้   5   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 5      ได้   25  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2562   
  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 21 – 25 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 16 – 20 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 11 – 15 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 6 – 10 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 1 - 5 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๒๖ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

 2) จุดเด่น 
  จุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
   (1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  (2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
85.90 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (3)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (4)  ระดับคุณภาพในการฝึกอาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  (5)  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
  (6)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
   (7)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
   (8)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (9)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (10)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
   (11)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  (12)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับ 
บริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
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4 - ๒๗ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
บริบทของสถานศึกษา 

(1)  การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้อยู่ใน 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

(2)  การพัฒนาระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียน ท่ีส่งผลให้จ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
เมื่อเทียบกับจ านวนแรกเข้า เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้อยู่ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (3)  การพัฒนาจ านวนผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระท่ี 
ประสบความส าเร็จให้เพิ่มมากขึ้น 

(4)  การพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีความพร้อม ความสามารถในการแข่งขัน เวที       
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา หรือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เพิ่มมากขึ้น 
 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามบริบท
ของสถานศึกษา  คือ สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ให้มีความพร้อม ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ อย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมไว้ สืบ
ต่อไป 
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4 - ๒๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
    ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนา 
           ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           คิดเป็นร้อยละ  100 
 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
           อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                                    ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
         เป็นระบบ 
 

       1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชา หรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
           สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
           หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  มีจ านวน  6  สาขาวิชา 
 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
            สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
                  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  คิดเป็นร้อยละ  100 
            อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                                    ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
         เป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
         หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
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1.3)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1   
ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน สถานประกอบการ 
ประเด็นพิจารณา 

  1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ผู้เรียน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
  4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
  5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับ  

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตามแผนงานท่ีก าหนด  
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1  
  ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
  สถานประกอบการ : สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 

ประเด็นพิจารณา 
(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สู่การปฏิบัติ ท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

(2) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 

(3) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60-69.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 

(4) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70-79.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 

(5) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการให้ครูผู้สอน จัดท าแผนการเรียนรู้ 

รายวิชา ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  
   สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ในข้อท่ี 1 มีผลการพิจารณาในข้อท่ี 5  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 1 1 

 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา :  

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ในข้อท่ี 1 มีผลการพิจารณาในข้อท่ี 5  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานท่ี 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1   ได้   5   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2   ได้   5   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 2    ได้  10  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 9 – 10 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 7 – 8 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 5 – 6 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 3 – 4 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 1 - 2 ก าลังพัฒนา 
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4.2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ:  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 80 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                               อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.1.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

             ให้การยอมรับแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติ 
 

      1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ 
                                ในการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.1) เชิงปริมาณ:  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                                               มีจ านวน  39  คน 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                               อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  1.2.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

             ให้การยอมรับแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติ 
 

     1.3) การจัดการเรียนการสอน 
  1.3.1) เชิงปริมาณ:  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง 

               ตามสาขาวิชาท่ีสอน  มีจ านวน  39  คน 
     2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
         มีจ านวน  39  คน 
     3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัด 
         การเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
         มีจ านวน  39  คน 
     4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
         แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
         มีจ านวน  39  คน 
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     5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้  
         และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
         มีจ านวน  39  คน 
 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      คิดเป็นร้อยละ 100  

 

  1.3.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
             ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 
      1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  1.4.1) เชิงปริมาณ:  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

         มีจ านวน  39  คน  
         2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ัน 

               เรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน  มีจ านวน  39  คน 
          3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน 

               ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีจ านวน  39  คน 
                  4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรง ให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น 

               ต้ังใจในการเรียน  มีจ านวน  39  คน 
                  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล  

                ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  มีจ านวน  39  คน 
 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ:   ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  
                                                           คิดเป็นร้อยละ 100 

                                                

  1.4.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
             ให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 

 

      1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  1.5.1) เชิงปริมาณ:  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 

                เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  มีจ านวน  39  คน 
         2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12  

               ช่ัวโมงต่อปี  มีจ านวน  39  คน 
          3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ 

               การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
                                                             มีจ านวน  39  คน 
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                  4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ 
               การพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวน  30  คน 

                  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และ 
               การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่   
                                                             มีจ านวน  39  คน 

 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและ 
            การพัฒนาวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

  1.5.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
             ให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

 
      1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  1.6.1) เชิงปริมาณ:  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

           ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  มีจ านวน  30  ห้อง 
  1.6.2) เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

            ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน   
                                                          คิดเป็นร้อยละ 50  อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

  1.6.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
             ให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 

           ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
 

1.7 ) ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นพิจารณา 
  1. จ านวนครูท้ังหมด เทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจบการศึกษา ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
  3. ร้อยละของครูท่ีได้รับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 
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4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
  5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ด้าน
วิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดปีการศึกษา 2562 ของบุคลากรท้ังหมด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ  
การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ และมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะ
ทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ  
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1  
   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร : 
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
   ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2  
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ 
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) การระบุปัญหา 
   (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
   (3) วิธีการด าเนินการ 
   (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย  
         ไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลจากการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ครูผู้สอน
ทุกคน มีการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีสอน ครูทุกคนได้รับการนิเทศหลังการสอน และ
บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา มีการจัดท าผลงานวิจัยภาคเรียนละ 1 รายวิชาทุกคน และน าผลจากการวิจัยในช้ัน
เรียน ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
   สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 
ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 

ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 
ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 

ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2  
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานท่ี 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1  ได้  5  คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2  ได้  5  คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 2  ได้  10  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 9 – 10 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 7 – 8 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 5 – 6 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 3 – 4 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 1 - 2 ก าลังพัฒนา 
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 4.2.3  ด้านการบริหารจัดการ   
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
        1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
             1.1.1) เชิงปริมาณ :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหาร 
            จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
             1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
            สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                                                       อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.1.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
           สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 

       1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
             1.2.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ 
            งานฟาร์ม ท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                                          คิดเป็นร้อยละ  80 
             1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน  
             ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม   
                                                           อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ 
         บริการ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
         หรืองานฟาร์ม 

 

       1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
             1.3.1) เชิงปริมาณ :  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
            การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ 
            ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนา 
            อย่างต่อเนื่อง 
             1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
                                                           อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.3.3) ผลสะท้อน :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                                                           อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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       1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
             1.4.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                                                          คิดเป็นร้อยละ  100 
             1.4.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
                                                        อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.4.3) ผลสะท้อน :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และ 
           ศูนย์วิทยบริการ   

                                                        อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
       1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             1.5.1) เชิงปริมาณ :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน 
            และสถานศึกษา  เท่ากับ  300 Mbps 
             1.5.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                                                        อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1.5.3) ผลสะท้อน :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
         ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

                                                        อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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1.6)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1   
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ 

การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ มีการรายงานผล 

การด าเนินงาน การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย           
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1  

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ 
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2  
  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   2. สถานศึกษามีรายจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ  
   3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ  
   4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
   5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ท่ีต้ังไว้ จ าแนกเป็น 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,357,550.- 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 25 ของบด าเนินการ (งบด าเนินการ ปวช./ ปวส./ ระยะส้ัน เท่ากับ 5,430,200.-บาท ) 
    2. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน ใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน เป็นเงิน 1,006,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบด าเนินการ 
(งบด าเนินการ : งบรายจ่ายอื่น : โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
โครงการ Fix it Center, โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา, โครงการอาชีวะ
อาสาบริการชุมชน-เทศกาลปีใหม่ 2563, โครงการอาชีวะอาสาบริการชุมชน-เทศกาลสงกรานต์, โครงการปลูก
จิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ) 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า และด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย เป็นเงิน 90,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของงบด าเนินการ (งบด าเนินการ : งบรายจ่ายอื่น : โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  
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4.  รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเงิน 1,087,450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.78 ของงบด าเนินการ (งบด าเนินการ : งบอุดหนุน เรียน
ฟรี 15 ปี : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2  

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้  
ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 
   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี 

ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 

สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1  
  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  

ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.4   
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2) สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10   

                     ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ รวมท้ัง ด าเนินโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา เพื่อได้พบกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดยครูท่ีปรึกษาทุกช้ันปี เพื่อได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ 
และร่วมกันดูแลนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ท้ัง 5 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 
ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 
ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 

ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 
 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่  2.3.4 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน : 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ท้ัง 5 ข้อ  
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.5 
ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

ค าอธิบาย 
    สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไว จัดใหมีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให้แก 
หนวยงานตนสังกัด หรือ หนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา เปนประจ าทุกปการศึกษา รวมถึง รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงาน 
ตนสังกัด หรือ หนวยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให
บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน  

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง) ประจ าปีการศึกษา 2562 
จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการประเมินย่อย 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2) สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน 

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ 

ภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.5  
ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน : 
สถานศึกษา สามารถปฎิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1    ได้  5  คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2    ได้  5  คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3    ได้  5  คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.4    ได้  5  คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.5    ได้  5  คะแนน 
 *รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 5   ได้  25  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    

เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 21- 25 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 16 - 20 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 11 - 15 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 6 - 10 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 1 - 5 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

4 - ๔๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 4.2.4  ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
             1.1.1) เชิงปริมาณ :  1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนใน  
                         ระบบทวิภาคี  คิดเป็นร้อยละ  50 
           2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี   
                                                              คิดเป็นร้อยละ  20   
 

             1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

1.1.3) ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน 
          การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

4 - ๔๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

1.2)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1   
ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ค าอธิบาย 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ภาวะผู้น า 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 

 

ประเด็นพิจารณา 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการส่ือสาร ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุนชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน
ได้รู้ และเข้าใจในนโยบายส าคัญ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

  3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น สังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรมและเป้าหมายท่ีก าหนด 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดย 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา มีผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว สถานศึกษาสามารถด าเนิน 
การตามประเด็นพิจารณา ได้ท้ัง 5 ข้อ   
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4 - ๕๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1  
ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ : 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
ปรากฏผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
สรุปคะแนนการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

  มาตรฐานที่ 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 
 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1   ได้    5   คะแนน  
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1    ได้    5   คะแนน 

ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     
เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 5 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 4 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 3 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 2 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๕๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 2) จุดเด่น 
  จุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
  (1)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยการปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  
  (2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   (3)  การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน ท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงตามสาขาวิชา, ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา, ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน, การจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   
   (4)  การบริหารจัดการช้ันเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย ครูผู้สอนมีการจัดท า
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล, ครูผู้สอนมีสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาปัจจุบัน, ครูผู้สอน
ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้, ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรง ให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน และ ครูผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคล ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
   (5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี, 
ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 
 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา  คือ  การพัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
ให้มีความท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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4 - ๕๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

4.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร 

                     สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  100 
   

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษา 
            แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
           ในการบริหารสถานศึกษา 

 
     1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางาน ท่ีมีการระดมทรัพยากร 
          เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

                     คิดเป็นร้อยละ  100 
 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อ 
           การจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

   1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
           ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 
     1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

                                                มีจ านวน  5  กิจกรรม  ประกอบด้วย 
      - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) 

    - โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน (เทศกาลปีใหม่) 
    - โครงการอาชีวะอาสาบริการ (หน่วยบริการประชาชน 

                                                      อ าเภอเคล่ือนท่ี, หน่วยบริการประชาชนจังหวัดเคล่ือนท่ี)      
    - โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
    - โครงการชมรมวิชาชีพ (ค่ายอาสาพัฒนา)                           
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4 - ๕๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

   1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา               
                                                 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

   1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ 
         การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ 

          จิตอาสา 
 
 

1.4)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 3  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1   
ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ประเด็นพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนสมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

  2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน 
ของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
  3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน 
  4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนให้แก่นักเรียน โดยมีสัดส่วน 1 คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
  5. จ านวนครู และโครงการท่ีสถานศึกษาให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแผนงาน/โครงการ  

ท่ี ก าหนดไว้ และมีผลการด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
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4 - ๕๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1   
  ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : 
  สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 3  ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1   ได้    5    คะแนน  
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1    ได้    5    คะแนน 

ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     
เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 5 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 4 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 3 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 2 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๕๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

 4.3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
          มีจ านวนท้ังส้ิน  120  ช้ินงาน 
 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
           งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
          มีจ านวนท้ังส้ิน  17  ช้ินงาน 

 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  

         งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
 
1.2)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 3   ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1   
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 

 ประเด็นการพิจารณา 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 จัดท านวัตกรรม 
หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 
จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 
  3. สถานศึกษาได้จัดประกวด และได้น านวัตกรรม หรือโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 
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4 - ๕๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลจากการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีจ านวนช้ินงานตามเกณฑ์   
และได้ด าเนินการน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับชาติ (รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก : รางวัลท่ีผู้เรียนได้รับ)  
   สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๕๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

 

ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู จัดท านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 3. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ใน 
               สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัยได้รับรางวัล  
               ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
   จากการด าเนินงานของสถานศึกษา มีจ านวนงานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 จากครูผู้สอน และได้
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และผลการด าเนินสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ   
(รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก : รางวัลท่ีครูได้รับ)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

 ประจ าปีการศึกษา 2562  สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๕๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3  ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1   ได้     5    คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2   ได้     5    คะแนน  
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 2    ได้    10  คะแนน 

ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   
เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 9 – 10 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 7 – 8 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 5 – 6 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 3 – 4 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 1 – 2 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๕๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

 2) จุดเด่น 
  จุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
   (1)  สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูและบุคลากร 
  (2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม โดยมีสาขาวิชาหรือสาขางาน ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   (3)  การบริการชุมชน และจิตอาสาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยการ
ด าเนินกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it center), โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ร่วมกับกรมขนส่ง (ช่วงเทศกาลปีใหม่), โครงการอาชีวะ
บริการ (ร่วมหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ของอ าเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมา)  , โครงการปลูก
จิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการชมรมวิชาชีพ (ค่ายอาสาพัฒนา), โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (น้ าท่วม) ณ จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการตู้ปันสุขวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  และ โครงการจัดท าเจลล้างมือ-เครื่องเหยียบเจลล้างมือ บริการ
ให้กับโรงพยาบาลชุมพวง และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีบริการ 
  (4)  ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  
 

 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา  คือ การ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา คือ สถานศึกษา
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้ครู มีการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ฯลฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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5 - ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
จ านวน  3  มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

5.1  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
      ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 

3 
 

3 
 

9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 109 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100)/ 115 94.78 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
      การประกอบอาชีพอิสระ 

3 1 3 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 36.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

O  ยอดเย่ียม  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   √  ก้าลังพัฒนา  (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)    
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5 - ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  

 

ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95 95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)    O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

5 - ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  

 

5.2  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรงุ 
      รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด 
      รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือ 
      การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85 92.94 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
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5 - ๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  

 
ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 

 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
      เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 4 20 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
      หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 4 8 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน 
      สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 56 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65 86.15 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)       O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 4  ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 1 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30 20 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

O  ยอดเย่ียม  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   √  ก้าลังพัฒนา  (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)    
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5.3  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)       O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน ้าหนัก 
 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

√  ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ นไป)        O  ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00-79.99)        O  ดี  (ร้อยละ 60.00-69.99) 

O  ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00-59.99)   O  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
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5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นท่ี 1.1  ด้านความรู้  94.78 
ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 36.00 
ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 86.15 
ประเด็นท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 20.00 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.80 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     √  ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ 80 ขึ นไป)         

     O  ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00-79.99)         

     O  ดี                (ร้อยละ 60.00-69.99) 

     O  ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00-59.99)    

     O  ก าลังพัฒนา   (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
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6 - ๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายใน 
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
    1.1 ด้านความรู้ แผนงาน 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพ ตาม 
    มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
3. จัดระบบการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

โครงการ 
1. โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณาการปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุน 
    กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพ 
3. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัด 
    การเรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
4. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
5. โครงการรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด 
6. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
7. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
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6 - ๒ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ แผนงาน 

1. จัดหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้อง 
    การ ของตลาดแรงงาน 
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยน านวัตกรรม 
    ท่ีทันสมัย สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงาน 
 
 

โครงการ 
1. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่  
    ทุกแผนกวิชาชีพ 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
3. โครงการพฒันาการจัดท าโครงการวิชาชีพของนักเรียน 
    นักศึกษา 
4. โครงการประกวด แข่งขันส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน  
    สร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา  
    อาชีวศึกษา ฯลฯ 
5. โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนส าเร็จ 
    การศึกษา 
7. โครงการจัดความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
    สถานประกอบการ 
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6 - ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แผนงาน 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านความเป็นพลเมือง  
    โดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
    ความสามัคคี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูน 
    สถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
โครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา 
3. โครงการค่ายคุณธรรมน าความรู้ น้อมน าปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการไหว้ครู  
5. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
7. โครงการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
8. โครงการส่งเสริมกีฬา และดนตรี 
9. โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
10. โครงการกีฬาสีภายใน 
11. โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
12. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
13. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
14. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
15. โครงการศึกษาดูงานในเรือนจ ากลางนครราชสีมา 
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6 - ๔ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา แผนงาน 
1. จัดหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความ 
    ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาชีพ ตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพ 
 

โครงการ 
1. โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณาการปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัด 
    การเรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
3. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
5. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
 

    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           อาชีวศึกษา 

แผนงาน 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาชีพ ตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพ 
3. จัดระบบการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทาง 
    การศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
7. พัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน 
    การจัดการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน 
    ประกอบการ 
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6 - ๕ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการ 
1. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัด 
    การเรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
2. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
5. โครงการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
7. โครงการพฒันาครู เพื่อยกระดับประสบการณ์วิชาชีพ 
8. โครงการพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม ส่ือ เทคโนโลยีท่ี 
    ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
9. โครงการส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับ 
    สถานประกอบการ 
10. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัย 
      ในช้ันเรียน ของครู 
 

    2.3 ด้านการบริหารจัดการ แผนงาน 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับ 
    การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งความรู้ ให้มีความพร้อมและ 
    เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
    ส าหรับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้ครบทุก 
    ฝ่าย/ แผนกวิชา 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งความรู้ ให้มีความ 
    พร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
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6 - ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
    2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ แผนงาน 

1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถาน 
    ประกอบการ 
2. สร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
 
 

โครงการ 
1. โครงการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    ร่วมกับสถานประกอบการ 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี ก่อนออกฝึก 
    ประสบการณ์/ ฝึกอาชีพ 
3. โครงการสัมมนานักศึกษา ระบบทวิภาคี ก่อนส าเร็จ 
    การศึกษา 
4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการ   
    อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

    3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง 
          สังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงาน 
1.  ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทาง 
     การศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาให้ท่ัวถึง 
3. จัดบริการการศึกษาด้านอาชีพสู่ชุมชน 
4. จัดท าความร่วมมือการพัฒนาครู ร่วมกับภาครัฐ และ 
    ภาคเอกชน 
5. ส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน 
    ประกอบการ 
6. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ 
    สนับสนุนด้านการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
    และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ 
1. โครงการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  
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6 - ๗ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 โครงการ (ต่อ) 

3. โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน สร้างโอกาสให้กับ 
    ผู้ด้อยโอกาส 
4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
5. โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน เทศกาลปีใหม่ 
    เทศกาลสงกรานต์ 
6. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  
    บริการซ่อม สร้างทักษะอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนา 
    เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน 
7. โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน ร่วมกับอ าเภอ 
    เคล่ือนท่ี 
8. โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน ร่วมกับจังหวัด 
    เคล่ือนท่ี 
9. โครงการเปิดบ้านรับน้อง (Open House) 
10. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัดการ 
      เรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
 

    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
          สร้างสรรค์ งานวิจัย 

แผนงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้  
    และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการ 
    สนับสนุนด้านการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
    และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
3. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  
    เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ 
    ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 
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6 - ๘ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 โครงการ  

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท านวัตกรรม  
    ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
    ส่ิงแวดล้อม ให้กับผู้เรียน และครูผู้สอน 
2. โครงการประกวด แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน 
    สร้างสรรค์ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  
    และระดับชาติ 
3. โครงการน าเสนอผลงานโครงการวิชาชีพของนกัเรียน  
    นักศึกษา 
4. โครงการวิจัยสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยใน 
    ช้ันเรียน ของคณะครู 
 

 
 
 
 
 



คณะท ำงำน 
 

 

คณะที่ปรึกษำ 
    ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย         ประธำนท่ีปรึกษำ 
    ว่ำท่ีร้อยตรีประสิทธิ์ พรมทำ  รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร       ท่ีปรึกษำ 
    นำงวรวลัญช์  คลังบุญครอง     รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      ท่ีปรึกษำ 
    นำยรุจิโรจน์  ดวงกลำง รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร                          ท่ีปรึกษำ 
    นำยปริญญำ  ค ำชำย  รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ    ท่ีปรึกษำ  

 
 

คณะท ำงำน 
    ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย   ประธำนคณะท ำงำน 
    นำงสำวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์  รักษำกำร รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนฯ รองประธำน 
    หัวหน้ำแผนกวิชำทุกท่ำน       กรรมกำร 
    คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกท่ำน     กรรมกำร 
    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ    กรรมกำร 
    นำงสำวชนิดำภำ สร้อยนอก เจ้ำหน้ำท่ีงำนประกันคุณภำพฯ    กรรมกำร 
    นำยสุทธิภัทร  พลศรีพิมพ์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนประกันคุณภำพฯ  กรรมกำร 
    นำยภัทรพล  พลศรีพิมพ์ เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ กรรมกำร 
    นำงสำวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์  หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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