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จัดท าโดย 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 

เลขที่ ๓๐๓ หมู่ ๑๓ ต าบลสว่างแดนดินอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐ 
http://technicalsawang.ac.th 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน

ท่ีอยู : 303 หมู 13 ถ.สกล-อุดร ต.สวางแดนดิน

อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

โทร: 042707340

E-mail: TN022557@GMAIL.COM

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

4 (ปวช.)

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

133 (ปวช.)

68 (ปวส.)

จำนวนครู

14

ผูอำนวยการ นายเจษฎา อุปชา

โทร 042-707-340

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพ

83.22
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 0.00 83.78

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 83.13

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 80.00

รวม 0.00 83.22

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-03-20 เวลา 17:21:29
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน

ท่ีอยู : 303 หมู 13 ถ.สกล-อุดร ต.สวางแดนดิน

อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

โทร: 042707340

E-mail: TN022557@GMAIL.COM

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

4 (ปวช.)

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

133 (ปวช.)

68 (ปวส.)

จำนวนครู

14

ผูอำนวยการ นายเจษฎา อุปชา

โทร 042-707-340

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพ

83.22
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 0.00 83.78

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 83.13

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 80.00

รวม 0.00 83.22

ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 83.33

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 83.33

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 0.00 84.62

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 94.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 74.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 0.00 86.67

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 74.29

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 97.50

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 0.00 45.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-03-20 เวลา 17:21:29
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด

ปการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-03-20 เวลา 17:21:29
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน 

ปการศึกษา 2561

ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน ปการศึกษา 2561 ปรากฏผลดังนี้

1. สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

สถานศึกษา พ.ศ. 2561

ท่ี การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินการ

1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา

5 การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพ

รวม จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 83.22) โดยมีผลการ

ประเมินจำแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม (รอยละ 83.78) เม่ือจำแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 83.33)

2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 83.33)

2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอย

ละ 84.62)
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จุดเดน

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2. ผูเรียนผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใชในครั้งแรก

3. ผูสำเร็จการศึกษามีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

4. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระตามแนวทางการ

ดำเนินการของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

2. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อใชประโยชนไดจริงหรือได

รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพ่ือเขารวมการประกวด แขงขัน ทางดานทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น

4. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สงเสริม สนับสนุน ผูเรียนเขารวมกิจกรรม ใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ และรับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหเขารวมการ

ประกวด แขงขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนำไปใชประโยชนได

จริง

3. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4. พัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)

2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 83.13) เมื่อจำแนก

เปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 94)

2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ (รอยละ 74)

2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 86.67)

2.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ (รอยละ 74.29)

จุดเดน
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1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา

หรือสาขางาน

3. ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติสำหรับพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะที่

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ

4. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลไดเต็ม

ศักยภาพ

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม และใชนวัตกรรม

ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กำหนด

6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ

8. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมมีความพรอม เพียง

พอ และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวม

ท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด มีความพรอม และเพียงพอกับผูใชบริการ

11. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

12. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาครูผูสอนทุกคนใหสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำ

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน

2. พัฒนาครูผูสอนทุกคนใหจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย

ไดอยางมีคุณภาพ

3. พัฒนาครูผูสอนทุกคนใหสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพ

4. พัฒนาใหครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถนำผล

การพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

5. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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1. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตามใหครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

2. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน

การเรียนการสอน จัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู

3. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล สารสนเทศหรือ

เอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน การดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน

และดานอื่น ๆ

4. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป ครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร

5. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเปนไปตามมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80) เมื่อจำแนก

เปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ

97.5)

2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ กำลังพัฒนา (รอย

ละ 45)

จุดเดน

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม และใชนวัตกรรม

ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กำหนด

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ

4. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
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1. พัฒนาใหครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถนำผล

การพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

2. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อใชประโยชนไดจริงหรือได

รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น

3. พัฒนาครูผูสอนทุกคนใหจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย

ไดอยางมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป ครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร

2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหเขารวมการ

ประกวด แขงขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนำไปใชประโยชนได

จริง

3. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน

การเรียนการสอน จัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน ปการศึกษา 2561

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน รอยละ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 83.78 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 83.33 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 83.33 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 84.62 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 83.13 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 94 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 74 ดีเลิศ

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 86.67 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 74.29 ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 45 กำลังพัฒนา

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.22

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ลงชื่อ 

( นายประชาคม จันทรชิต ) 

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-03-20 เวลา 17:21:29
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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. ผลสัมฤทธิ์ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน                                                        ระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค                                                ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3 ผูเรียนมีสรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีวอิสระ                ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

1.4 ผลงานผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค                    ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                                        ระดับคุณภาพ ดี 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                                                   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

1.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา                                  ระดับคุณภาพ ดี 

1.9 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ                                ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.10 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรัปรุงรายวิชา หรือปรัะบปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม

เติม   

                                                                                         ระดับคุณภาพ ยอเยี่ยม 

1.11 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ                                 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1.12การจัดการแผนการจัดการเรียนรูสูปการปฏิบัติที่เนนผูเรียน เปนสาระสำคัญและนำไปใช การจัดการเรียน

การสอน   

                                                                                        ระดับคุณภาพ  ดีเลฺศ 

1.13 การจัดการเรียนการสอน                                                         ระดับคุณภาพ  ปาน

กลาง 

1.14 การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                        ระดับคุณภาพ  ดีเลฺิศ 

1.15 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ                                            ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1.16 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม                                            ระดับคุณภาพ  ยอด

เยี่ยม 
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1.17 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานศึกษา                 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1.18 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                             ระดับคุณภาพ  กำลัง

พัฒนา 

1.19 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการการเรียนการสอน                           ระดับคุณภาพ  ดี 

1.20 การบริการชุมชนและจิตอาสา                                                     ระดับคุณภาพ ดี 

1.21 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม            ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.22 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน                                                      ระดับคุณภาพ  ดี 

1.23 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ                                                 ระดับคุณภาพ  ดี 

1.24 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ้่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   ระดับคุณภาพ  ดี 

1.25 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพืทอการจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

2 จุดเดน 

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน                                                        ระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 

2.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค                                                ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.3 การพัฒนาสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ                                ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรัปรุงรายวิชา หรือปรัะบปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม

เติม   

                                                                                         ระดับคุณภาพ ยอเยี่ยม 

2.5 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ                                 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2.6 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม                                            ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2.7 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการสถานศึกษา                 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2.8  อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม            ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.9 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพืทอการจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ระดับคุณภาพ  ยอด

เยี่ยม 

3.จุดที่ควรพัฒนา 

3.1 ผูเรียนมีสรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีวอิสระ                ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

3.2 ผลงานผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค                    ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

3.4 การจัดการเรียนการสอน                                                         ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

3.5 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                             ระดับคุณภาพ  กำลัง
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พัฒนา 

4.ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.1 วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน สงเสริม ผ๔เรียนหรือกลุมผูเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยความ

สมัครใจตามความสนใจ 

4.2 วิทยาลัยฯ ควรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบอาชีพอิระ หรือ

การพัฒนาใหมรสมรรถภาพในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา 

4.3 วิทยาลัยฯ ควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิธีการ หรือขบวนการที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูกอนเขา

รับทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ใหมีคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติสูงขึ้น 

4.4 วิทยาลัยฯ ควรจักการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนรูปธรรม

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

1. ขยายโอกาสและสรางความเสมอภาคในการฝnกอบรมวิชาชีพและการรับบริการวิชาชีพ 

แกเยาวชนและประชาชน 

2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน โดยมุงเนนทักษะทางวิชาชีพ งานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ดานการ

บริหารการจัดการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหน่ึงของการบริหาร และเปนภาระงานปกติ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 

  

  1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพดานมาตรฐานการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

  2 ศึกษาผลการเรียนดานวิชาชีพ (V-net) ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหดี

ข้ึน 

                3. องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ (อวท.) วิทยาลัยฯ ดำเนินการรับสมัคร เลือกตั้ง  

และจัดตั้งคณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอยนาคตแหงประเทศไทย และสงเสริมรายงานใหชอาชีวศึกษา

จังหวัดทราบ 

                4. ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯไดเริ่มใหความรูบุคคลากรภายในวิทยาลัยฯ  
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และเตรียมจะดำเนินงานใหเปนรูปประธรรมในปรการศึกษา 2562 ตอไป 

                5. ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยฯไดดำเนินการสงเสริมบุคลากรไปอบรมผูกำกับลูกเสือวิสามัญ และได

นำกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

เขามาใชในการจัดการจัดกิจกรรมในระดับชั้น ปวช.1

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

1.  หลักการและเหตุผล 

 การปลูกฝง  อบรม  ฝกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเนนบูรณาการตามหลัก

ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เรียนรูผานการพัฒนา “ การกิน  อยู  ดู  ฟงเปน” ,มีปญญารูเขาใจใน

คุณคา  และการปลูกฝง การฝกฝน ใหผูเรียนไดนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ไป

ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  จะทำใหนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเปนคนดี 

คนเกงของสังคม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสามารถดำรงชีวิตได

อยางมีความสุข     

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีของสังคม 

 2.2  เพื่อพัฒนานักเรียน เร่ือง  การกิน  อยู  ดู  ฟง  ใหเปน 

 2.3  เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3.  เปาหมาย 

 3.1  ดานปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 80 

  3.1.2  นักเรียนพัฒนา เร่ือง การกิน  อยู  ดู  ฟง เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

  3.1.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 

 3.2  ดานคุณภาพ 

         3.2.1   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวิถีพุทธ  ไดอยางมีคุณภาพ  

  3.2.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 

 

4  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 4.1  เสนอโครงการ 

 4.2  ขออนุมัติโครงการ 

        4.3  แตงตั้งคณะกรรมการ 

 4.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
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        4.5 นิเทศ  ติดตามผล 

        4.6   สรุป  ประเมินผล 
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน 303 หมู 13 ถ.สกล-อุดร ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน 

จ.สกลนคร

  โทรศัพท 042707340  โทรสาร 042707340

  E-mail TN022557@GMAIL.COM  Website 

  ประวัติสถานศึกษา

        โรงเรียนเทคโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมสวางแดนดิน กอต้ังเมื่อ วันที่ ๑๓พฤษภาคม  ๒๕๔๕  ตามใบ

อนุญาตเลขที่ สน.๒ /๒๕๔๕   รหัสสถานศึกษา ๔๗๑๐๐๐๔๓  เปนโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดยนายนิเวศ  แจงสุข เปนผูรับใบอนุญาต ตั้ง

อยูเลขที่ ๑๑๔ หมูท่ี ๑๓ ถนนนิตโย บานดงสวรรค ตำบลสวางแดนดิน อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัส

ไปรษณีย ๔๗๑๑๐ บนพ้ืนท่ีจำนวน 4 ไร 1 งาน 85 ตารางวา   

  ตอมาไดทำการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม  จากชื่อโรงเรียนเทคโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมสวางแดนดิน

เปล่ียนมาเปน "โรงเรียนเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน" และในปจจุบันใชชื่อเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน” ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐  

 ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน มีนายศุภชัย  แจงสุขเปนผูรับใบอนุญาต ตามใบ

อนุญาตเลขที่ สน.๒.๐๐๑/๒๕๕๖ ซึ่งไดรับโอนกิจการจากนายนิเวศ  แจงสุข ผูเปนบิดาซึ่งถึง 

แกกรรม และในป  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดยายจากตนสังกัดจากเดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยยายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยในปการศึกษา 2561  มีนายเจษฎา  อุปชา ดำรงตำแหนงผูอำนวยการฯ  

 

  การจัดการศึกษา

   

    1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   ดังนี้คือ 

       1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  



12/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 8/66

             1.1.1  สาขาวิชาชางยนต       สาขางานยานยนต 

             1.1.2 สาขาวิชาชางกอสราง   สาขางานกอสราง 

       1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

             1.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

             1.2.2 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานบัญชี 

   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ดังนี้คือ 

       2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

             1.1.1  สาขาวิชาเครื่องกล     สาขางานเทคนิคยานยนต  

             1.1.2 สาขาวิชาชางกอสราง   สาขางานกอสราง 

       1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

             1.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

             1.2.2 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานบัญชี

  สภาพชุมชน

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน ตั้งอยูติดถนนนิตโย (สกลนคร - อุดรธานี) ในเขตบาน

ดงสวรรค ตำบลสวางแดนดิน อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   

       วิทยาลัยฯ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอ ซึ่งมีระยะอยูหางประมาณ 4  กิโลเมตร โดยอำเภอ

สวางแดนดินน้ันมีอาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับอำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเจริญศิลป  จังหวดั

สกลนคร ทิศใตติดกับอำเภอสองดาว จังหวดัสกลนคร ทิศตะวันออกติดกับอำเภอพังโคน และอำเภอวานรนิวาส จัง

หวดัสกลนคร และทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองหาร และอำเภอทุงฝน 

จังหวัอุดรธานี ซ่ึงแบงเขตการปกครองออกเปน 16  ตำบล 189 หมูบาน มีประชากรร 151,481 คน (ขอมูล พ.ศ. 

2560 จากวิกิพีเดีย)  

       วิทยาลัยฯ ตั้งอยูบานดงสวรรค  โดยสภาพชุมชนทั่วไปจะเปนชุมชนกึ่งเมือง  ซึ่งมีสถานที่ราชการตั้งอยูใกล

คือ สำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอสวางแดนดิน ระยะหางประมาณ 200 เมตร และมีสถานศึกษาภาครัฐ

และเอกชนตั้งอยูใกลจำนวนหลายแหงดวยกันดังนี้คือ ทางตะวันออกติดกับโรงเรียนบานดงสวรรค (ระดับประถม

ศึกษา ) ระหางประมาณ 500 เมตร  และโรงเรียนหนองกุงทรายศรีวิทยา (ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส) 

ระยะหางประมาณ 2 กิโลเมตร . ทิศเหนือติดกับโรงเรียนบานหนองชาด (ระดับประถมศึกษา) ระยะหางประมาณ 2 

กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน (ระดับอาชีวศึกษา) ระยะหางประมาณ 1 กิโลเมตร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (มัธยมปลาย) ระยะหางประมาณ 2 กิโลเมตร และโรงเรียนสวางแดนดิน (มัธยมศึกษา

ตอนตน-ตอนปลาย) ระยะหางประมาณ 3 กิโลเมตร และท่ีสำคัญคือในเขตพื้นที่อำเภอสวางแดนดิน มีสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา ตั้งอยูจำนวน 6 แหง ซึ่งแบงเปนสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 1 แหง สถานศึกษาภาคเอกชน

จำนวน 5 แหง  
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      โดยรอบวิทยาลัยไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  แตจะมีสถานประกอบการตางๆ ของเอกชนตั้งอยูโดย

รอบบริเวณวิทยาลัยฯหลายสิบแหง และมีจำนวนรานคา รานอาหารใหบริการในชุมชนจำนวนมากพอสมควร  และ

ไมมีสถานบันเทิงอยูใกลสถานศึกษา

  สภาพเศรษฐกิจ

         อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปนศูนยกลางเศรษฐกิจตอนบนซึ่งมีอำเภอที่อยูใกลเคียงคือ 

อ.สองดาว อ.คำตากลา อ.บานมวง และอ.เจริญศิลป   

       โดยประชากรในอำเภอสวางแดนดิน  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

       1. ประชากรรอบนอกตัวอำเภอสวนมากจะเปนประกอบกิจการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  คือ 

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานมันสำปะหลัง มันอัดเม็ด เปนตน และอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนพวกหัตถกรรมตางๆเชนเคร่ืองปนดินเผา ทอเสื่อกก เครื่องจักสาน ทอผาฝาย ผาไหม เปนตน  

       2. ประชากรในเขตเมืองสวนมากจะประกอบกิจการคาขาย  หรือใหบริการตางๆแก ประชากรรอบนอกตัว

อำเภอ 

      สรุปโดยรวมของสภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ ประชากรรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 15 

ประกอบอาชีพรับจางตามหางรานในเมืองหรือรับจางทั่วไป  รอยละ 3 ประกอบกิจการคาขาย  และรอยละ 2 

ประกอบอาชีพราชการ

  สภาพสังคม

  1. เชื้อชาติ 

        ภาพรวมของจังหวัดสกลนครประกอบดวยคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมหลายเผาพันธุ เชน ชาวภูไท ไทยยอ ไทยโยย 

ไทยกะเลิง และไทยกระตาก ซึ่งอพยพ มาจากสาธารณรัฐประชาชนลาว มาเปนเวลานานแลว และมีประชากรเชื้อ

ชาติเวียดนาม อพยพเขามาอยูครั้งสมัยอินโดจีน และมีชาวจีนที่มีอยูท่ัวไป  

         สรุปสภาพสังคมโดยรอบวิทยาลัยฯ ในปจจุบันไดมีการอพยพเขามา และยายออกจากถิ่นอาศัยเดิม  หรือแม

กระทั่งการแตงงานกับคนหลายตางเชื้อชาติ จึงทำใหเกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติขึ้นของคนในชุมชนรอบวิทยา

ลัยฯ  จนไมสามารถแยกแยะไดวา ในชุมชน ประกอบดวยคนเชื้อชาติใดบาง หรือประกอบดวยคนเชื้อชาติใดเปน

สวนมาก  

2. ศาสนา 

        ภาพรวมของประชาชนชาวสกลนคร มีผูนับถือศาสนาพุทธ 1,056,857 คน (รอยละ 96.94) จำนวนวัด 993 

แหง มีผูนับถือศาสนาคริสต 33,054 คน (รอยละ3.02)จำนวนโบสถ 62 แหง มีผูนับถือศาสนาอิสลาม 181 คน 

(รอยละ0.02) จำนวนมัสยิด 1 แหง และอื่น ๆ 4,523 คน (รอยละ 0.41) 

3. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

        ชาวสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองที่สำคัญ

สืบทอดกัน มาแตโบราณจนถึงปจจุบัน โดย ยึดถือจากประเพณี 12 เดือนของชาวอิสานมาแตโบราณ คือ "ฮีตสิบ
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สอง" หมายถึง  จารีตประเพณีประจำสิบสองเดือน  ซึ่งถือเปนโอกาสดีที่ชาวบานจะไดมารวมชุมนุมและทำบุญในทุก 

ๆ  เดือนของรอบปและถือเปนจรรยาของสังคม  ผูที่ฝาฝนก็จะเปนผูที่ผิดฮีตหรือผิดจารีตนั่นเอง  (หลายครั้งฮีตสิบ

สองมักจะกลาวควบคู  "คลองสิบสี่"  (คองสิบสี่)  ที่เปนดังแบบแผนหรือแนวทางดำเนินชีวิต (คลอง = ครรลอง)  

แตจะมุงเนนไปทางศีลธรรมมากกวาดานอาชีพ) 

สำหรับประเพณีหลัก ๆ  12  เดือนตามฮีตสิบสองของชาวอีสานโบราณนั้นประกอบดวย 

          เดือนเจียง (เดือน อาย)  มีการประกอบพิธีบุญเขากรรม  ซึ่งเปนเดือนที่พระสงฆเขากรรม  (ปริวาสกรรม)  

เพ่ือใหพระสงฆผูกระทำผิด  ไดสารภาพตอหนาคณะสงฆ เปนการฝกจิตสำนึกถึงความบกพรองของตน  และมุง

ประพฤติตนใหถูกตองตามพระธรรมวินัยตอไป  ชาวบานก็จะมีการทำบุญเลี้ยงผีตาง ๆ 

          เดือนยี่  ใน ฤดูหลังการเก็บเกี่ยว  ชาวบานจะทำบุญคูณขาวหรือบุญคูณลาน  โดยนิมนตพระสวดมนตเย็น  

เพ่ือเปนมงคลแกขาวเปลือก  รุงเชาเมื่อพระฉันเชาแลวจะมีการทำพิธีสูขวัญขาว  นอกจากนี้ชาวบานจะเตรียมเก็บ

สะสมฟนไวหุงตมท่ีบาน 

          เดือนสาม  ใน มื้อเพ็งหรือวันเพ็ญเดือนสาม  จะมีการทำบุญขาวจ่ีและบุญมาฆบูชา  การทำบุญขาวจ่ีจะ

เริ่มตอนเชาโดยใชขาวเหนียวปนใสน้ำออยนำไปจี่บนไฟ ออนแลวชุบดวยไขเมื่อสุกแลวนำไปถวายพระ 

         เดือนสี่  ทำบุญ พระเวสฟงเทศนมหาชาติ  ในงานบุญนี้มักจะมีผูนำของมาถวายพระ  ซึ่งเรียกวา  "กัณฑ

หลอน"  หรือถาจะถวายเจาะจงเฉพาะพระนักเทศนที่ตนนิมนตมาก็จะเรียกวา  "กัณฑจอบ"  เพราะตองแอบซุมดูให

แนเสียกอนวาใชพระรูปท่ีจะถวายเฉพาะเจาะจงหรือไม 

          เดือนหา  ประเพณีตรุษสงกรานตหรือบุญสรงน้ำหรือบุญเดือนหา  ซึ่งมีขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือนหา

และถือเปนเดือนสำคัญ  เพราะเปนเดือนเริ่มตนปใหมไทย  การสรงน้ำจะมีทั้งการรดน้ำพระพุทธรูป  พระสงฆ  

และผูหลักผูใหญ  ดวยน้ำอบน้ำหอมเพ่ือขอขมาและขอพรตลอดจนมีการทำบุญถวายทาน 

         เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา  การทำบุญบั้งไฟเปนการขอฝนพรอมกับงานบวชนาค  

ซ่ึงการทำบุญเดือนหกถือเปนงานสำคัญกอนการทำนา หมูบานใกลเคียงจะนำเอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแขงกัน  

หมูบานท่ีรับเปนเจาภาพจะจัดอาหาร  เหลายามาเลี้ยง  เมื่อถึงเวลาก็จะตั้งขบวนแหบั้งไฟและรำเซิ้งออกไป  ณ  

ลานที่จุดบั้งไฟ  ดวยความสนุกสนาน  คำเซิ้งและการแสดงประกอบจะออกไปในเรื่องเพศแตจะไมคิดเปนเรื่องหยาบ

คาย แตอยางใด  ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟจะจัดข้ึนอยางยิ่งใหญทุกปที่จังหวัดยโสธร  สวนการทำบุญวิสาขบูชานั้นจะมี

การทำบุญเล้ียงพระ  ฟงเทศน  ชวงเย็นมีการเวียนเทียนเชนเดียวกับภาคอื่น ๆ 

          เดือนเจ็ด ทำบุญซำฮะ  (ลาง)  หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ  มีการเซนสรวงหลักเมือง  หลักบาน  ปูตา  ผีตา

แฮก  ผีเมือง  เปนการทำบุญเพื่อระลึกถึงผูมีพระคุณ 

          เดือนแปด  ทำบุญ เขาพรรษาซึ่งเปนประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรง  ลักษณะการจัดงานจึงคลายกับ

ทางภาคอื่น ๆ  ของประเทศไทย  เชน  มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆสามเณร  มีการฟง

ธรรมเทศนา  ตอนบายชาวบานหลอเทียนใหญถวายเปนพุทธบูชาและเก็บไวตลอดพรรษา  การนำไปถวายวัดจะมี

ขบวนแหฟอนรำเพ่ือใหเกิดความคึกคักสนุกสนาน  ประเพณีแหเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญที่สุดตองเปนที่จังหวัด
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อุบลราชธานี 

          เดือนเกา ประเพณีทำบุญขาวประดับดิน  เปนการทำบุญเพ่ืออุทิศแกญาติผูลวงลับ  เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ

และผีไรญาติ  โดยชาวบานจะทำการจัดอาหาร  ประกอบดวยขาว  ของหวาน  หมากพลู  บุหรี่หอดวยใบตองกลวย

รอยเปนพวง  เตรียมไวถวายพระชวงเลี้ยงเพล  บางพ้ืนที่อาจจะนำหอขาวนอย  เหลา  บุหรี่  แลวนำไปวางหรือ

แขวนไวตามตนไมและกลาวเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติ มิตรที่ลวงลับไปมารับสวนกุศลในครั้งนี้  ตอมาใช

วิธีการกรวดน้ำหลังการถวายภัตตาหารพระสงฆแทน  การทำบุญขาวประดับดินนิยมทำกันในวันแรม  14  ค่ำ  

เดือนเกา  หรือท่ีเรียกวา  บุญเดือนเกา 

          เดือนสิบ ประเพณีทำบุญขาวสากหรือขาวสลาก  (สลากภัตร)  ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบผูถวายจะเขียนชื่อ

ของตนลงในภาชนะที่ใสของทานและ เขียนชื่อลงในบาตร ภิกษุสามเณรรูปใดจับไดสลากของใครผูนั้นจะเขาไปถวาย

ของเม่ือพระฉันเสร็จ แลวจะมีการฟงเทศนเพ่ือเปนการอุทิศใหแกผูตาย 

          เดือนสิบเอ็ด ประเพณีทำบุญออกพรรษา  ในวันข้ึน  15  ค่ำ  เดือนสิบเอ็ด  พระสงฆจะแสดงอาบัติ  

ทำการปวารณา  คือ  การเปดโอกาสใหวากลาวตักเตือนกันได ตอมาเจาอาวาสหรือพระผูใหญจะใหโอวาทเตือนพระ

สงฆใหปฏิบัติตนอยางผู ทรงศีล  พอตกกลางคืนจะมีการจุดประทีป  โคมไฟนำไปแขวนไวตามตนไมในวัดหรือตาม

ริมรั้ววัด จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา  บุญจุดประทีป  ในจังหวัดนครพนมจะมีประเพณีการไหลเรือไฟซึ่งตกแตงดวย

ตะเกียงน้ำมันกาด เปนรูปตาง ๆ  สวยงามกลางลำน้ำโขงและมีหลายจังหวัดที่จัดงานแหปราสาทผึ้งขึ้น  แตที่นับวา

เปนตนตำรับและมีความยิ่งใหญกวาที่ใดก็คือจังหวัดสกลนคร 

          เดือนสิบสอง เปนเดือนสงทายปเกาซึ่งจะมีการทำบุญกองกฐินโดยเริ่มตั้งแตวันแรมหนึ่ง ค่ำ  เดือนสิบเอ็ด

ถึงกลางเดือนสิบสอง  แตชาวอีสานในสมัยกอนนิยมเริ่มทำบุญทอดกฐินกันตั้งแตขางขึ้นเดือนสิบสอง  จึงมักจะเรียก

บุญกฐินวา  บุญเดือนสิบสอง  สำหรับประชาชนที่อาศัยอยูตามริมฝงแมน้ำใหญ  เชน  แมน้ำโขง  แมน้ำชี  และ

แมน้ำมูล  จะมีการจัดสวงเฮือ  (แขงเรือ)  เพ่ือระลึกถึงอุสุพญานาค  บางแหงจะมีการทำบุญดอกฝายเพื่อใชทอเปน

ผาหมกันหนาวถวายพระเณร  มีการจุดพลุตะไล  และบางแหงจะมีการทำบุญโกนจุกลูกสาวซึ่งนิยมทำกันมากใน

สมัยกอน 

         ซ่ึงประเพณีท้ังสิบสองเดือนชาวอีสานโบราณถือวาเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตอง รวมมือกันอยางจริงจัง  

ตั้งแตเดือนอายจนถึงเดือนสิบสองใครที่ไมไปชวยงานบุญก็จะถูกสังคมตั้ง ขอรังเกียจและไมคบคาสมาคมดวยการ

รวมประชุมทำบุญเปนประจำทำใหชาวอีสาน มีความสนิทสนมรักใครและสามัคคีกัน  ทั้งภายในหมูบานของตนและ

ในหมูบานใกลเคียง 

        สำหรับในปจจุบันดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป สงผลใหประเพณี  12  เดือน หลายอยางของชาวอีสาน

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  ในขณะที่บางประเพณีก็เริ่มสูญหายไปจากสังคมปจจุบัน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 38 0 0 38

ปวช.2 44 0 0 44

ปวช.3 51 0 0 51

รวม ปวช. 133 0 0 133

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 37 0 37

ปวส.2 31 0 31

รวม ปวส. 68 0 68

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
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ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 50 50 100.00

ปวส.2 40 40 100.00

รวม 90 90 100.00

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 53 51 96.23

ปวส.2 33 31 93.94

รวม 86 82 95.35

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
1 0 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 14 5 6

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 0 0 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 0 0 0

เจาหนาท่ี 1 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
1 - -

รวม ครู 14 5 6

รวมทั้งสิ้น 17 5 6

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
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ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 2 2 4

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 4 4 8

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 2

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 4

รวมทั้งสิ้น 11

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 32890.00

งบดำเนินงาน 75000.00

งบลงทุน 590210.00

งบเงินอุดหนุน 2340465.00
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบรายจายอื่น 1962713.00

รวมทั้งสิ้น 5001278.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  วิชาการกาวไกล ไวตอเหตุการณ แกไขปญหาดวยสติปญญา

  อัตลักษณ

  บริการดี มีคุณธรรม

  เอกลักษณ

  ฝมือเดน เนนจิตอาสา

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  วิทยาลัยจะผลิตนักเรียนนักศึกษา ใหเปนผูมีความรูความสามารถ ทั้งดานวิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพ และทักษะ

ตาง ๆ มีความมั่นใจในตนเอง เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม มีความพรอมดานรางกาย อารมณ-จิตใจ 

โดยมุงเนนกระบวนการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักศึกษาใฝรู ใฝเรียนอยางมีความสุข รูเทาทันเทคโนโลยี 

และวิทยากรใหม ๆ นำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถแก

ปญหาในชีวิตประจะวันดวยตนเองได เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ดี ตอการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเปนผู

รวมพัฒนาสังคม ใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป

  พันธกิจ

  พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

พันธกิจท่ี 3 สรางนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

พันธกิจท่ี 4 สรางความรวมมือในทุกดานตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการจัดการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

  เปาประสงค

  1  ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรู ความสามารถ มีทักษะอาชีพดานชางอุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
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2. ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรู ความสามารถ มีทักษะอาชีพดานชางอุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3. ผูเรียนอาชีวศึกษา มีการพัฒนาดานจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี สมรรถภาพจิตใจ ความเขมแข็ง ขยันหมั่นเพียร 

อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดชื่น เบิกบาน สุขภาพเรียบรอย ออนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคาราวะ 

มีน้ำใจ มีจิตใจกวางขวาง  

4.  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนและผูสอน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงาน เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อใหหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจน

พัฒนาระบบการเรียนรูที่ เปดโอกาสใหผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาวิชาชีพในดาน

ชางอุตสาหกรรมอยางเทาเทียมกัน 

6.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

  ยุทธศาสตร

            

 

  กลยุทธ

  กลยุทธที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธท่ี 4 : สงเสริมการทำผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ 

กลยุทธท่ี 5 : สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชน และชุมชน 

กลยุทธท่ี 6 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิชาชีพ และดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำ

ยอดเยี่ยม

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับ สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยรายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำ

ยอดเยี่ยม

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับ สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

ครูผูสอนดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

ครูผูสอนดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร

นายเจษฎา อุปชา 

ผูบริหารดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร

นายศุภชัย แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นายชัยวิชิต แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นายชาติชาย เมืองมุงคุณ 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นายสิทธิชัย แวนแควน 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นายเจษฎา อุปชา 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดผานการอบรมโครงการพัฒนาครูการบริหารงาน

พัสดุ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิค

ธุรกิจสวางแดนดิน

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผลงาน

วิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสูรางวัลระดับชาติ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

บริษัทแม็คเอ็ดดู

เคชั่น จำกัด

วาท่ี ร.ต.ยอด เมืองมุงคุณ 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นางอัญชี แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นางสาวกมลชนก ผาลาพัง 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูเขารวมกิจกรรมงาน Open House Thailand

4.0 (เปดบานวิชาชีพ) และผานการฝกอบรมวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พังโคนพาณิชยการ

วาท่ี ร.ต.ยอด เมือมุงคุณ 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผลงาน

วิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสูรางวัลระดับชาติ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

บริษัทแม็คเอ็ดดู

เคชั่น จำกัด

นายศุภชัย แจงสุข 

ผูบริหารดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร

นางอัญชลี แจงสุข 

ผูบริหารดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วาท่ี ร.ต.ยอด เมืองมุงคุณ 

ครูผูสอนดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเจษฎา อุปชา 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมการเตรียมความพรอม

ประกันคุณภาพในมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและ

แนวทางการสงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนของครู

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถมถ สมเด็กพระ

เทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมการเตรียมความพรอม

ประกันคุณภาพในมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและ

แนวทางการสงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนของครู

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมการเตรียมความพรอม

ประกันคุณภาพในมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและ

แนวทางการสงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนของครู

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

วาท่ี รต.ยอด เมืองมุงคุณ 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมการเตรียมความพรอม

ประกันคุณภาพในมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและ

แนวทางการสงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนของครู

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายชัยวิชิต แจงสุข 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาผานการอบรมการใชคูมือจิตสังคม

บำบัดและการรายงานขอมูลยาเสพติด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสมนัส ผาลาพัง 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาผานการอบรมการใชคูมือจิตสังคม

บำบัดและรายงานขอมูลยาเสพติด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

นายอนันต สีมุนทอง 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

วาท่ี ร.ต.ยอด เมืองมุงคุณ 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางอัญชลี แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายศุภชัย แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด



12/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 21/66

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเจษฎา อุปชา 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายเจษฎา อุปชา 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายศุภชัย แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางอัญชลี แจงสุข 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายศุภชัย แจงสุข 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการสถาน

ศึกษาคุณธรรมตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางอัญชลี แจงสุข 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการสถาน

ศึกษาคุณธรรมตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมการประกันคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายเจษฎา อุปชา 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมการประกันคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศราวุฒิ ชาวหะสี 

รางวันเกียรติบัตรเหรียญทอง

กิจกรรมการแขงขัน เปตอง

(ชาย)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ สมเเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวง

ศึกษาธฺการ

นายสิทธิกร แสนหอม 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขัน งานเครื่องยนตเล็ก

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสายชล พิมพษร 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขัน งานเครื่องยนตเล็ก

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคดนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

นายปริญญา ใจซื่อ 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

ทองแดง การแขงขัน พิมพดีด

ไทย ดวยคอมพิวเตอร ระดับ

ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจิตรดา ไชยบัติ 

ประกวดนางงามนพมาศ ประจำ

ป 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานเทศบาลตำบนสวางแดนดิน

นายกฤษฎา ชัยเวชร 

การแขงขันการอานคาเครื่องมือ

วัดละเอียด เวอรเนียรคาลปเปอร

และไมโครมิเตอร ระดับ ม.ปลาย

หรือ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

นายนภัสกร ทุมสุด 

การแขงขันการอานคาเครื่องมือ

วัดละเอียด เวอรเนียรคาลปเปอร

และไมโครมิเตอร ระดับ ม.ปลาย

หรือ ปวช

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

นายอุณากร พรมพันธ 

ทักษะงานซอมรถจักรยานยนต

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ใน

พระราชูปถัมภ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

อรรถชัย วงคสามารถ 

ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต

ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สม

เด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสิทธิชัย แสนหอม 

ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต

ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สม

เด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐชญานันท แสนอุบล 

การแขงขันการเขียนเรียงความ

ประเภทฉับพลัน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบ

เทา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร

นางสาวดาริกา บำเพ็ญบุญ 

การแขงขันพิมพดีดไทย ดวย

คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร

นางสาวสิโรธร สินทร 

การแขงขันพิมพดีดอังกฤษ ดวย

คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร

นางสาวศิรินทรา อินตะใหม 

การแขงขันพิมพดีดอังกฤษ ดวย

คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน ประกอบดวย 4 มาตรฐาน 10

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

   สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม และปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง แกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน มีการกำหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา"

จัดใหมีการจัดทำกิจกรรม/โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการนิเทศเสริมแรงและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

4.1 ดานความรูดานทักษะและการประยุกตใชดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน มีการกำหนด "คุณธรรมอัตลักษณ

ของสถานศึกษา" จัดใหมีการจัดทำกิจกรรม/โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการนิเทศเสริมแรงและประเมิน

ผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง

มาตรฐานที่ 4 การจัดการสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

1.1.1.1 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3  

-  แรกเขา             จำนวน  53 คน 

-  สำเร็จการศึกษา    จำนวน  51 คน 

1.1.1.2  จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 

-  แรกเขา   จำนวน  33 คน 

-  สำเร็จการศึกษา  จำนวน  31 คน 

1.1.2 เชิงคุณภาพ 

  - รอยละของผูสำเร็จการศึกษา   96.22 

    - คุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.1.3 ผลสะทอน 

1.1.3.1  สถานศึกษา   มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนอยางเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับที่เหมาะสม สามารถลดปญหา    

   ออกกลางคัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด 

1.1.3.2  ผูปกครอง    พึงพอใจในระบบการดูแลผูเรียน จากแรกเขาจนสำเร็จการ

ศึกษา 

1.1.3.3  ผูเรียน    มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี 

และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จ

จริงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต
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ใชในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

1.2.1.1 กลุมเปาหมาย    จำนวน 82 คน 

1.2.1.2 กลุมเปาหมายประสบความสำเร็จ  จำนวน  52 คน 

1.2.2 เชิงคุณภาพ  

1.2.2.1  ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดินสถานศึกษามี

กระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการ 

1.2.2.2  คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

1.2.3 ผลสะทอน  

         1.2.3.1  กลุมเปามาย มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชี 

         อิสระจากการพัฒนาผูเรียนของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

         1.2.3.2  ผูเรียน ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประประกอบ 

   อาชีพอิสระ 

         1.2.3.3 ศูนยบมเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดินมีผลการ 

         ประเมินตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำหนด 

และมีการพัฒนาใหมีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นในปถัด  

         ไป 

 

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย     

1.3.1 เชิงปริมาณ 

  1.3.1.1 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3    จำนวน 17 ผลงาน 
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   1.3.1.2 ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2    จำนวน 16 ผลงาน 

1.3.2 เชิงคุณภาพ  

1.3.2.1  สถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย เขาประกวดในระดับสถานศึกษา  

1.3.2.1   ผลงานของผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัยในระดับสถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด นำไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน   

1.3.2.1  คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

1.3.3 ผลสะทอน  

1.3.3.1  ผูเรียน  เกิดความคิดสรางสรรคโดยการนำเอาทักษะวิชาชีพไปใชในการสราง 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย เขาประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.3.3.2  สถานศึกษา สามารถสรางผูเรียนใหมีลักษณะอันพึ่งประสงค และเปนที่ตองการของ

สถานประกอบการ   

    

 

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

1.4.1 เชิงปริมาณ  

1.4.1.1      ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวช.  จำนวน 8 รางวัล 

1.4.1.2      ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวส.  จำนวน 2 รางวัล 

1.4.2 เชิงคุณภาพ 

1.4.2.1 ไดรับรางวัล ระดับจังหวัด จำนวน  7  รางวัล 

1.4.2.2 ไดรับรางวัล ระดับภาค   จำนวน   3 รางวัล 

1.4.2.3 คุณภาพอยูในระดับ ดี  

1.4.3 ผลสะทอน 

1.4.3.1 สถานศึกษา  มีผูเรียนที่มีความสามารถในดานวิชาการและทักษะ 

วิชาชีพ อันเปนลักษณะอันพ่ึงประสงค 

          1.4.3.2     มีผูเรียน ไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  โดย

ไดรับ 

รางวัลจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
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สยามบรมราชกุมารี  

 

 

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพ  

1.5.1 เชิงปริมาณ 

1.5.1.1 ระดับ ปวช. 3   

     - เขารับการประเมินฯ     จำนวน 53 คน  

     - ผานการประเมินฯ รอบแรก   จำนวน 42 คน 

1.5.1.2 ระดับ ปวส. 2   

     - เขารับการประเมินฯ            จำนวน 33  คน 

     - ผานการประเมินฯ รอบแรก    จำนวน 23 คน 

1.5.2 เชิงคุณภาพ  

1.5.2.1 รอยละของผูเรียนผานการประเมินฯ รอบแรก 

1.5.2.1.1 ระดับ ปวช. 3   รอยละ 79.24   

1.5.2.1.2 ระดับ ปวส. 2       รอยละ 69.69   

1.5.2.1.3 ระดับ สถานศึกษา  รอยละ 74.46 

1.5.2.1.4 คุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

1.5.3 ผลสะทอน  

1.5.3.1 สถานศึกษา   

1.5.3.1.1 นำผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมาปรับปรุงการเรียน การสอน 

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอยางแทจริง  

1.5.3.1.2 สอดคลองกับประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 

 

1.5.3.2 ผูเรียน  

1.5.3.2.1  ผานการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพไดรับการ 

รับรองจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู ทักษะและการประยุกตใช  

 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.6.1 เชิงปริมาณ   
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1.6.1.1 จำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1.6.1.1.1 ระดับ ปวช.3  จำนวน  8  คน 

1.6.1.1.2 ระดับ ปวส.2   จำนวน 5  คน 

1.6.2 เชิงคุณภาพ   

1.6.2.1 รอยละของจำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1.6.2.1.1  ระดับ ปวช.3   รอยละ 15.68   

1.6.2.1.2  ระดับ ปวส.2   รอยละ 16.12   

1.6.2.1.3  ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 15.85      

1.6.2.1.4  มีคุณภาพอยูในระดับ    กำลังพัฒนา 

1.6.3 ผลสะทอน  

1.6.3.1 ผูเรียน   

1.6.3.1.1 เพื่อทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษา 

ตามหลักสูตร ปวช.56 และหลักสูตร ปวส.57 

1.6.3.1.2 ไดรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

       (V-NET)  จาก สทศ. 

1.6.3.2 สถานศึกษา  

1.6.3.2.1 นำผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

1.6.3.2.2 นำผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  

1.6.3.2.3 นำผลการทดสอบไปใชในในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับชาติ 

 

1.7  การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

1.7.1 เชิงปริมาณ   

1.7.1.1.1 ระดับ ปวช.3  จำนวน  31  คน 

1.7.1.1.2 ระดับ ปวส.2   จำนวน 21  คน 

1.7.2 เชิงคุณภาพ   

1.7.2.1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอ 

1.7.2.1.1 ระดับ ปวช.3   รอยละ 60.78   

1.7.2.1.2 ระดับ ปวส.2   รอยละ 64.51   

1.7.2.1.3 ภาพรวมของสถานศึกษา   รอยละ 62.19   

1.7.2.1.4 มีคุณภาพอยูในระดับ    ดี 



12/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 33/66

1.7.3 ผลสะทอน  

1.7.3.1 ผูสำเร็จการศึกษา  เปนที่พึ่งพอใจของสถานประกอบการภาคเอกชน องคกร 

ภาครัฐหรือหนวยงานราชการ ในการนำองคความรูและทักษะวิชาชีพไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

1.7.3.2 ผูปกครอง ไวใจสถานศึกษาในการที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

2.1.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1.1 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3  

-  แรกเขา             จำนวน  53 คน 

-  สำเร็จการศึกษา    จำนวน  51 คน 

2.1.1.2  จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 

-  แรกเขา   จำนวน  33 คน 

-  สำเร็จการศึกษา  จำนวน  31 คน 

2.1.2 เชิงคุณภาพ 

  - รอยละของผูสำเร็จการศึกษา   96.22 

    - คุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2.1.3 ผลสะทอน 

2.1.3.1  สถานศึกษา  มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนอยางเปนระบบและมี 

 ประสิทธิภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับที่เหมาะสม สามารถลดปญหา    

 ออกกลางคัน เพื่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร 

 กำหนด 

2.1.3.2  ผูปกครอง   พึงพอใจในระบบการดูแลผูเรียน จากแรกเขาจนสำเร็จการศึกษา 

2.1.3.3  ผูเรียน   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและ

แนว 

 ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือ    

 ขอเท็จจริงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับการศึกษา   

 และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 
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2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2.2.1 เชิงปริมาณ 

2.2.1.1 กลุมเปาหมาย    จำนวน 82 คน 

2.2.1.2 กลุมเปาหมายประสบความสำเร็จ  จำนวน 52 คน 

2.2.2 เชิงคุณภาพ  

2.2.2.1  ปการศึกษา 2561สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการ 

2.2.2.2  คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

2.2.3 ผลสะทอน  

2.2.3.1  กลุมเปามาย มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชี 

อิสระจากการพัฒนาผูเรียนของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2.2.3.2  ผูเรียน ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประประกอบ 

   อาชีพอิสระ 

2.2.3.3 ศูนยบมเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดินมีผลการ 

ประเมินตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำหนด และมีการ

พัฒนาใหมีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นในปถัดไป 

 

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย     

2.3.1 เชิงปริมาณ 

  2.3.1.1 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3                         จำนวน 17 ผลงาน 

   2.3.1.2 ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2    จำนวน 16 ผลงาน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ  

2.3.2.1 สถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย เขาประกวดในระดับสถานศึกษา  

2.3.2.2 ผลงานของผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัยในระดับสถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด นำไป

ใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน   

2.3.1.3 คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 
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2.3.2 ผลสะทอน  

1.3.3.1  ผูเรียน  เกิดความคิดสรางสรรคโดยการนำเอาทักษะวิชาชีพไปใชในการสราง 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย เขาประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.3.3.2  สถานศึกษา สามารถสรางผูเรียนใหมีลักษณะอันพึ่งประสงค และเปนที่ตองการของ

สถานประกอบการ   

 

2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

2.4.1 เชิงปริมาณ  

2.4.1.1 ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวช.  จำนวน 8 รางวัล 

2.4.1.2 ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวส.  จำนวน 2 รางวัล 

2.4.2 เชิงคุณภาพ 

2.4.2.1 ระดับจังหวัด      จำนวน  7 รางวัล 

         2.4.2.2  ระดับภาค   จำนวน 3 รางวัล 

         2.4.2.3 คุณภาพอยูในระดับ ดี  

2.4.3 ผลสะทอน 

2.4.3.1 สถานศึกษา  มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ 

ในระดับสถานศึกษา 

2.4.3.2 ผูเรียน  ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด  

ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

2.4.3.1 รางวัลที่ไดรับจากการเขาประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดการรับรองจาก  

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา      

          เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

         สยามบรมราชกุมารี  

 

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพ  

2.5.1 เชิงปริมาณ 

2.5.1.1 ระดับ ปวช. 3   

2.5.1.1.1 เขารับการประเมินฯ     จำนวน 53 คน  

    2.5.1.1.2 ผานการประเมินฯ รอบแรก   จำนวน 42 คน 
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2.5.1.2 ระดับ ปวส. 2   

2.5.1.2.1 2.5.1.2.1 เขารับการประเมินฯ            จำนวน 33  คน 

2.5.1.2.2 2.5.1.2.2 ผานการประเมินฯ รอบแรก    จำนวน 23 คน 

2.5.1 เชิงคุณภาพ  

2.5.1.1 รอยละของผูเรียนผานการประเมินฯ รอบแรก 

2.5.1.1.1 ระดับ ปวช. 3   รอยละ 79.24   

2.5.1.1.2 ระดับ ปวส. 2       รอยละ 69.69   

2.5.1.1.3 ระดับ สถานศึกษา  รอยละ 74.46 

2.5.1.1.4 คุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

2.5.2 ผลสะทอน  

2.5.2.1 ผูเรียน  ผานการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพไดรับการ 

รับรองจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู ทักษะและการประยุกตใช  

2.5.2.2 สถานศึกษา มีผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ทั้งดาน

ความรู ดานทักษะและการนำไปใช 

 

 

 

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

2.6.1 เชิงปริมาณ   

2.6.1.1 จำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2.6.1.1.1 ระดับ ปวช.3  จำนวน  8  คน 

2.6.1.1.2 ระดับ ปวส.2   จำนวน 5  คน 

2.6.2 เชิงคุณภาพ   

2.6.2.1 รอยละของจำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2.6.2.1.1  ระดับ ปวช.3   รอยละ 15.68   

2.6.2.1.2  ระดับ ปวส.2   รอยละ 16.12   

2.6.2.1.3  ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 15.85      

2.6.2.1.4 มีคุณภาพอยูในระดับ    กำลังพัฒนา 

2.6.3 ผลสะทอน  

2.6.3.1 ผูเรียน   
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2.6.3.1.1 เพื่อทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตร 

ปวช.56 และหลักสูตร ปวส.57 

2.6.3.1.2 ไดรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  จาก สทศ. 

2.6.3.2 สถานศึกษา  

2.6.3.2.1 นำผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

2.6.3.2.2 นำผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  

2.6.3.2.3 นำผลการทดสอบไปใชในในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

ระดับชาติ 

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

2.7.1 เชิงปริมาณ   

2.7.1.1.1 ระดับ ปวช.3  จำนวน  31  คน 

2.7.1.1.2 ระดับ ปวส.2   จำนวน 21  คน 

2.7.2 เชิงคุณภาพ   

2.7.2.1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอ 

2.7.2.1.1 ระดับ ปวช.3   รอยละ 60.78   

2.7.2.1.2 ระดับ ปวส.2   รอยละ 64.51   

2.7.2.1.3 ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 62.19   

2.7.2.1.4 มีคุณภาพอยูในระดับ    ดี 

2.7.3 ผลสะทอน  

2.7.3.1 ผูสำเร็จการศึกษา  เปนที่พึ่งพอใจของสถานประกอบการภาคเอกชน องคกรภาค

รัฐหรือหนวยงานราชการ ในการนำองคความรูและทักษะวิชาชีพไปประยุกตใชในการปฏิบัติ

งาน 

2.7.3.2 ผูปกครอง ไวใจสถานศึกษาในการที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

3.1.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1.1 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3  
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-  แรกเขา             จำนวน  53 คน 

-  สำเร็จการศึกษา    จำนวน  51 คน 

3.1.1.2  จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 

-  แรกเขา   จำนวน  33 คน 

-  สำเร็จการศึกษา  จำนวน  31 คน 

3.1.2 เชิงคุณภาพ 

  - รอยละของผูสำเร็จการศึกษา   96.22 

    - คุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.1.3 ผลสะทอน 

3.1.3.1  สถานศึกษา  มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนอยางเปนระบบและมี 

 ประสิทธิภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับที่เหมาะสม สามารถลดปญหา    

 ออกกลางคัน เพื่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร 

 กำหนด 

3.1.3.2  ผูปกครอง   พึงพอใจในระบบการดูแลผูเรียน จากแรกเขาจนสำเร็จการศึกษา 

3.1.3.3  ผูเรียน   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและ

แนว 

 ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือ    

 ขอเท็จจริงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับการศึกษา   

 และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 

 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค 

3.2.1 เชิงปริมาณ 

3.2.1.1 จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่งประสงค  

จำนวน 180  คน 

3.2.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.2.1  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่งประสงค  

เทากับ 89.55 

3.2.2.2 คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2.3 ผลสะทอน  

3.2.3.1   ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจใน
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ความเปนไทย เห็นคุณคาแลรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษณ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3.3.1 เชิงปริมาณ 

3.3.1.1 กลุมเปาหมาย    จำนวน 82 คน 

3.3.1.2 กลุมเปาหมายประสบความสำเร็จ  จำนวน  52 คน 

3.3.2 เชิงคุณภาพ  

3.3.2.1  ปการศึกษา 2561วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดินสถานศึกษามี

กระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบกา 

3.3.2.2  คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

3.3.3 ผลสะทอน  

3.3.3.1  กลุมเปามาย มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชี 

อิสระจากการพัฒนาผูเรียนของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

3.3.3.2  ผูเรียน ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประประกอบ 

   อาชีพอิสระ 

3.3.3.3 ศูนยบมเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดินมีผลการ 

ประเมินตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำหนด และมีการ

พัฒนาใหมีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นในปถัดไป 

 

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย     

3.4.1 เชิงปริมาณ 

  2.3.1.1 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3    จำนวน 17 ผลงาน 

   2.3.1.2 ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2    จำนวน 16 ผลงาน 

3.4.2 เชิงคุณภาพ  

2.3.2.1 สถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย เขาประกวดในระดับสถานศึกษา  

2.3.2.2 ผลงานของผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
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หรืองานวิจัยในระดับสถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด นำไป

ใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน   

2.4.1.3 คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

3.4.3 ผลสะทอน  

1.3.3.1  ผูเรียน  เกิดความคิดสรางสรรคโดยการนำเอาทักษะวิชาชีพไปใชในการสราง 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย เขาประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.3.3.2  สถานศึกษา สามารถสรางผูเรียนใหมีลักษณะอันพึ่งประสงค และเปนที่ตองการของ

สถานประกอบการ   

 

 

 

3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

3.5.1 เชิงปริมาณ  

3.5.1.1 ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวช.  จำนวน 8 รางวัล 

3.5.1.2 ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวส.  จำนวน 2 รางวัล 

3.5.2 เชิงคุณภาพ 

3.5.2.1 ระดับจังหวัด      จำนวน  7 รางวัล 

         3.5.2.2 ระดับภาค   จำนวน 3 รางวัล 

         2.5.2.3 คุณภาพอยูในระดับ ดี  

3.5.3 ผลสะทอน 

3.5.3.1 สถานศึกษา  มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ 

ในระดับสถานศึกษา 

3.5.3.2 ผูเรียน  ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด  

ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

3.5.3.3 รางวัลที่ไดรับจากการเขาประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดการรับรองจาก  

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา      

          เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

         สยามบรมราชกุมารี  
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3.6 ผลการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพ  

3.6.1 เชิงปริมาณ 

3.6.1.1 ระดับ ปวช. 3   

3.6.1.1.1 เขารับการประเมินฯ     จำนวน 53 คน  

        3.6.1.1.2 ผานการประเมินฯ รอบแรก   จำนวน 42 คน 

3.6.1.2 ระดับ ปวส. 2   

3.6.1.2.1 2.5.1.2.1 เขารับการประเมินฯ            จำนวน 33  คน 

3.6.1.2.2 2.5.1.2.2 ผานการประเมินฯ รอบแรก    จำนวน 23 คน 

3.6.2 เชิงคุณภาพ  

3.6.2.1 รอยละของผูเรียนผานการประเมินฯ รอบแรก 

3.6.2.1.1 ระดับ ปวช. 3   รอยละ 79.24   

3.6.2.1.2 ระดับ ปวส. 2       รอยละ 69.69   

3.6.2.1.3 ระดับ สถานศึกษา  รอยละ 74.46 

3.6.2.1.4 คุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

3.6.3 ผลสะทอน  

3.6.3.1 ผูเรียน  ผานการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพไดรับการ 

รับรองจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู ทักษะและการประยุกตใช  

3.6.3.2 สถานศึกษา มีผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ทั้งดาน

ความรู ดานทักษะและการนำไปใช 

 

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

3.7.1 เชิงปริมาณ   

3.7.1.1 จำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

3.7.1.1.1 ระดับ ปวช.3  จำนวน  8  คน 

3.7.1.1.2 ระดับ ปวส.2   จำนวน 5  คน 

3.7.2 เชิงคุณภาพ   

3.7.2.1 รอยละของจำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

3.7.2.1.1  ระดับ ปวช.3   รอยละ 15.68   

3.7.2.1.2  ระดับ ปวส.2   รอยละ 16.12   

3.7.2.1.3  ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 15.85      
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3.7.2.1.4 มีคุณภาพอยูในระดับ    กำลังพัฒนา 

3.7.3 ผลสะทอน  

3.7.3.1 ผูเรียน   

3.7.3.1.1 เพื่อทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตร 

ปวช.56 และหลักสูตร ปวส.57 

3.7.3.1.2 ไดรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  จาก สทศ. 

3.7.3.2 สถานศึกษา  

3.7.3.2.1 นำผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

3.7.3.2.2 นำผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  

3.7.3.2.3 นำผลการทดสอบไปใชในในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

3.8.1 เชิงปริมาณ   

3.8.1.1.1 ระดับ ปวช.3  จำนวน  31  คน 

3.8.1.1.2 ระดับ ปวส.2   จำนวน 20  คน 

3.8.2 เชิงคุณภาพ   

3.8.2.1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอ 

3.8.2.1.1 ระดับ ปวช.3   รอยละ 60.78   

3.8.2.1.2 ระดับ ปวส.2   รอยละ 64.51   

3.8.2.1.3 ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 62.19   
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3.8.2.1.4 มีคุณภาพอยูในระดับ    ดี 

3.8.3 ผลสะทอน  

3.8.3.1 ผูสำเร็จการศึกษา  เปนที่พึ่งพอใจของสถานประกอบการภาคเอกชน องคกรภาค

รัฐหรือหนวยงานราชการ ในการนำองคความรูและทักษะวิชาชีพไปประยุกตใชในการปฏิบัติ

งาน 

3.8.3.2 ผูปกครอง ไวใจสถานศึกษาในการที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  1.  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

 2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค 

3.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 4.  การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3. ผลกสนแขงขันทักษะวิชาชีพ 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรมีสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบ

การหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2. สถานศึกษาควรมีการสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองาน

วิจัย ผลงานของผูเรียนใหไดรับรางวัลจากการประกวด 

3. สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในการเขารวมการ

ประกวด แขงขันดานทักษะวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาควรสรางความตะหนักใหนักเรียนในการเขารับการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ใหมากข้ึน

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ
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1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1.1.1 เชิงปริมาณ  

1.1.1.1   ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตร 

สมรรถนะอยางเปนระบบคิดเปนรอยละ  100 

1.1.2 เชิงคุณภาพ   

   1.1.2.1   คุณภาพอยูในระดับ   ยอดเยี่ยม 

1.1.3 ผลสะทอน  

1.1.3.1   หลักสูตรที่พัฒนามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  และสถาน

ประกอบการ 

1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1 เชิงปริมาณ  

1.2.1.1 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน 8 สาขาวิชา 

1.2.2 เชิงคุณภาพ   

1.2.2.1 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  รอยละ  100  

      1.2.3   ผลสะทอน  

   1.2.3.1   หลักสูตรที่พัฒนามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

และสถานประกอบการ 

1.3 คุณภาพขอแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

1.3.1   เชิงปริมาณ  

  1.3.1.1    แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพรอยละ 83.33 

1.3.2  เชิงคุณภาพ   

  1.3.2.1    มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

      1.3.3  ผลสะทอน  

   1.3.3.1 หลักสูตรที่พัฒนามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และ  

  สถานประกอบการ 

1.4  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและการนำไปใชในการ

จัดการการเรียนการสอน 

1.4.1   เชิงปริมาณ  
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  1.4.1.1     จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน   

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  10 คน    

1.4.2  เชิงคุณภาพ   

  1.4.2.1     ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน   

  สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 71.42 

  1.4.2.2      มีคุณภาพอยูในระดับ   ดีเลิศ 

1.4.3  ผลสะทอน -

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การจัดการเรียนการสอน 

1.1.1. เชิงปริมาณ 

1.1.1.1 ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน 6 คน 

1.1.1.2 ครูที่มีแผนการจัดการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน   จำนวน 14 คน 

1.1.1.3 ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิถีการสอน 

         ท่ีหลากหลาย  จำนวน 12 คน 

1.1.1.4 ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรูในการจัดการ  

เรียนการสอน   จำนวน 8 คน 

1.1.1.5 ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน    

จำนวน 2 คน 

1.1.2 เชิงคุณภาพ 

1.1.2.1 ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 56 

1.1.2.2 คุณภาพอยูในระดับ    ปานกลาง 

        1.1.3    ผลสะทอน -  

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

1.2.1.1 ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลจำนวน 10 คน 

1.2.1.2 ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน

จำนวน 10 คน 

1.2.1.3 ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ



12/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 46/66

เรียนรูจำนวน 10 คน 

1.2.1.4 ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  

จำนวน 10 คน 

1.2.1.5 ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ  

จำนวน 10 คน 

1.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.2.2.1 ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการเรียนชั้นเรียน 

คิดเปนรอยละ 71.42 

1.2.2.2 คุณภาพอยูในระดับ    ดีเลิศ 

  1.2.3    ผลสะทอน -  

1.3 การเขาถึงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1.3.1 เชิงปริมาณ 

1.3.1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 17 หองเรียน 

1.3.2 เชิงคุณภาพ 

1.3.2.1 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

คิดเปนรอยละ 100 

1.3.2.2 คุณภาพอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม 

1.3.3 ผลสะทอน  

   ผูเรียนมีความพ่ึงพอใจที่มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน ใน

ระดับมากท่ีสุด และบุคลากรในวิทยาลัยใหการยอมรับ ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงเพี่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

1.1.1.1 ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

จำนวน 14 คน 

1.1.1.2 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 12 ชั่วโมงตอป  จำนวน 14 คน 

1.1.1.3 ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
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การสอน   จำนวน  14 คน  

1.1.1.4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   จำนวน 7 คน 

1.1.1.5 ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร จำนวน  2 คน        

1.1.2 เชิงคุณภาพ 

1.1.2.1 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคิดเปนรอยละ 72.85 

1.1.2.2 คุณภาพอยูในระดับ    ดีเลิศ 

1.1.3 ผลสะทอน  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะครูผูสอน 

โดยมอบเกรียติบัตรและรางวัลยกยองในวิชาชีพครู 

 

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

1.2.1.1 ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100 

1.2.1.2      

1.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

1.2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1.2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

1.2.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 

1.2.2.5 ผูบริการสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.2.2.6 คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม    

1.2.3 ผลสะทอน  

1.2.3.1 สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความ

สามัคคีในองคกร  

1.2.3.2 สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการวิทยาลัย ชุมชน หนวยงาน

ภายนอก และสถานประกอบการในการบริหารสถานศึกษาโดยไดรับการสนับทุนการศึกษา ทุน

พัฒนาสถานศึกษา ทำใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขี้น 

1.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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  1.3.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพจากบริษัท ทีโอที  จำกัดมหาชน 

สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

  1.3.2  เชิงคุณภาพ 

    คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.3.3. ผลสะทอน 

    สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ 

   หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

1.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 1.4.1 เชิงปริมาณ 

     1.4.1.1 สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ  0 

  1.4.1.2 ผูเรียนที่ศึกษาระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ     0 

 1.4.2  เชิงคุณภาพ 

   1.4.2.1 สถานศึกษามีการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดอยูในขั้นตอนที่ 1 คือ  

ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   1.4.2.2 คุณภาพอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

  1.4.3. ผลสะทอน -    

1.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 1.5.1  เชิงปริมาณ 

  สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเปน 

รอยละ 100  

 1.5.2  เชิงคุณภาพ   

  คุณภาพอยูในระดับ   ดี 

 1.5.3 ผลสะทอน  

สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจากองคกรภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ใน การ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู 

 1.6.1  เชิงปริมาณ 
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สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาให เอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูคิดเปน รอยละ 100  

 1.6.2  เชิงคุณภาพ   

  คุณภาพอยูในระดับ   ดี 

 1.6.3 ผลสะทอน  

จากการพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ภายใน สถาน

ศึกษา ทำใหนักเรียนนักศึกษามีสถานที่เอื้อตอการเรียนรู และหนวยงานภายนอกมาขอใช

บริการอยูเปนประจำ 

1.7  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   1.7.1  เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบ ประปา 

ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร และระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยในวิทยาลัย   

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับครู บุคลากร นักเรียน และผูมาเยือน  

และไดรับการบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง 

1.7.2  เชิงคุณภาพ   

   คุณภาพอยูในระดับ  ดี 

1.7.3 ผลสะทอน  

   สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อประโยชนสำหรับใหบริการทางการจัด

กาสร 

   ศึกษาใหแกบุคลากร ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษาในทุกดาน 

1.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

1.8.1 เชิงปริมาณ 

1.8.1.1 ผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยาบริการคิดเปนรอยละ  80  

1.8.2  เชิงคุณภาพ   

1.8.2.1  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ   

  คุณภาพอยูใน ระดับ  ดี 

1.8.3 ผลสะทอน –  

1.9 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

1.9.1 เชิงปริมาณ 

1.9.1.1 สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 

  ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ปริมาณรับสงขอมูลที่ 100 / 100 Mbps 



12/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 50/66

1.9.2  เชิงคุณภาพ   

1.9.2.1  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน 

สารสนเทศภายในสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ  ดี 

1.9.3 ผลสะทอน  

  1.9.3.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษามากท่ีสุด 

1.10 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1.10.1 เชิงปริมาณ 

1.10.1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ จัดการเรียน

การสอน  จำนวน 17 หอง 

  1.10.2  

1.10.2.1  หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ จัดการ

เรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 

1.10.2.2 คุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

1.10.3 ผลสะทอน  

 1.10.3.1 1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อกร

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนภายในสถานศึกษามากที่สุด

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 1.1.1 เชิงปริมาณ 

     1.1.1.1 สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ  0 

  1.1.1.2 ผูเรียนที่ศึกษาระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ     0 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

   1.1.2.1 สถานศึกษามีการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดอยูในขั้นตอนที่ 1 คือ  

ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   1.1.2.2 คุณภาพอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

  1.1.3. ผลสะทอน -    
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1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.1  เชิงปริมาณ 

  สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเปน 

รอยละ 100  

 1.2.2  เชิงคุณภาพ   

  คุณภาพอยูในระดับ   ยอดเยียม 

 1.2.3 ผลสะทอน  

สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจากองคกรภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ใน การ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.3.1  เชิงปริมาณ 

  1.3.1.1 สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ

บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

โดยสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม จำนวน 

4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการอาชีวะจิตอาสา  

2. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม 2561 

3. กิจกรรมคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ที่วาการอำเภอสวางแดนดิน 

4. กิจกรรมคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็กพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ณ ที่วาการอำเภอสวางแดนดิน   

1.3.2  เชิงคุณภาพ   

  1.3.2.1 ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  

   คุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

1.3.3 ผลสะทอน  

   1.3.3.1 ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ  บริการวิชาชีพ 

กิจกรรมจิตอาสา  องคกรหนวยงานภายนอก และผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษาในการใหการออกใหบริการ 

1.4 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

1.4.1 เชิงปริมาณ 

1.4.1.1 สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 
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  ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ปริมาณรับสงขอมูลที่ 100 / 100 Mbps 

1.4.2  เชิงคุณภาพ   

1.4.2.1  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน 

สารสนเทศภายในสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ  ดี 

1.4.3 ผลสะทอน  

  1.4.3.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษามากท่ีสุด 

1.5 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1.5.1 เชิงปริมาณ 

1.5.1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ จัดการเรียน

การสอน  จำนวน 17 หอง 

  1.5.2  เชิงคุณภาพ 

1.5.2.1  หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ จัดการเรียน

การสอนคิดเปนรอยละ 100 

1.5.2.2 คุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

1.5.3 ผลสะทอน  

 1.5.3.1 1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อกรจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนภายในสถานศึกษามากที่สุด

  2) จุดเดน

  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด 

คุณภาพขอแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

3 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและการนำไปใชในการจัดการ 

4. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

6. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

7.การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การจัดการเรียนการสอน 

2. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนในสถานศึกษามีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา

ท่ีสอน 

2. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูใหครบทุกรายวิชาที่สอน 

3. สถานศึกษาสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียรู 

4. สถานศึกษาควรจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

1.1.1.1 ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

จำนวน 14 คน 

1.1.1.2 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 12 ชั่วโมงตอป  จำนวน 14 คน 

1.1.1.3 ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน   จำนวน  14 คน  

1.1.1.4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   จำนวน 7 คน 

1.1.1.5 ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร จำนวน  2 คน        

1.1.2 เชิงคุณภาพ 

1.1.2.1 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคิดเปนรอยละ 72.85 

1.1.2.2 คุณภาพอยูในระดับ    ดีเลิศ 

1.1.3 ผลสะทอน  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะครูผูสอน 

โดยมอบเกรียติบัตรและรางวัลยกยองในวิชาชีพครู 

 

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
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1.2.1 เชิงปริมาณ 

1.2.1.1 ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100 

1.2.1.2      

1.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

1.2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1.2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

1.2.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 

1.2.2.5 ผูบริการสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.2.2.6 คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม    

1.2.3 ผลสะทอน  

1.2.3.1 สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความ

สามัคคีในองคกร  

1.2.3.2 สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการวิทยาลัย ชุมชน หนวยงาน

ภายนอก และสถานประกอบการในการบริหารสถานศึกษาโดยไดรับการสนับทุนการศึกษา ทุน

พัฒนาสถานศึกษา ทำใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 

1.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1.3.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพจากบริษัท ทีโอที  จำกัดมหาชน 

สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

  1.3.2  เชิงคุณภาพ 

    คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.3.3. ผลสะทอน 

    สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ 

   หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

1.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 1.4.1  เชิงปริมาณ 

  สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเปน 

รอยละ 100  
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 1.4.2  เชิงคุณภาพ   

  คุณภาพอยูในระดับ   ดีเลิศ 

 1.4.3 ผลสะทอน  

สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจากองคกรภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ใน การ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.5.1  เชิงปริมาณ 

  1.5.1.1 สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ

บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

โดยสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม จำนวน 

4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการอาชีวะจิตอาสา  

2. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม 2561 

3. กิจกรรมคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ที่วาการอำเภอสวางแดนดิน 

4. กิจกรรมคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็กพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ณ ที่วาการอำเภอสวางแดนดิน   

1.5.2  เชิงคุณภาพ   

  1.5.2.1 ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  

   คุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

 

1.5.3 ผลสะทอน  

   1.5.3.1 ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ  บริการวิชาชีพ 

กิจกรรมจิตอาสา  องคกรหนวยงานภายนอก และผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษาในการใหการออกใหบริการ

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 ผลงานผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  งานวิจัย 

  1.1.1 เชิงปริมาณ 
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  1.1.1  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสู

สาธารณชน                จำนวน 10 ผลงาน 

1.1.2 ผลงานที่เปนที่ยอดรับเผยแพรสูสาธารณชน   จำนวน 7 ผลงาน 

1.1.2 เชิงคุณภาพ  

1.1.2.1 สถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย เขาประกวดในระดับสถานศึกษา  

1.1.2.2 ผลงานของผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัยในระดับสถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด นำไป

ใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน   

   1.1.2.3 คุณภาพอยูในระดับ ดี 

1.1.3 ผลสะทอน  

1.1.3.1  ผูเรียน  เกิดความคิดสรางสรรคโดยการนำเอาทักษะวิชาชีพไปใชในการสราง 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย เขาประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.1.3.2  สถานศึกษา สามารถสรางผูเรียนใหมีลักษณะอันพึ่งประสงค และเปนที่ตองการของ

สถานประกอบการ   

1.2 การจัดการเรียนการสอน 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

1.2.1.1 ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน 7 คน 

1.2.1.2 ครูที่มีแผนการจัดการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน   จำนวน 6 คน 

1.2.1.3     ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิถีการสอน 

         ท่ีหลากหลาย  จำนวน 13 คน 

1.2.1.4 ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรูในการจัดการ  

เรียนการสอน   จำนวน 10 คน 

1.2.1.5 ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน    

จำนวน 4 คน 

1.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.2.2.1 ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 62.66 

1.2.2.2 คุณภาพอยูในระดับ    ดี
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  2) จุดเดน

  1. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพี่ือการจัดการสถานศึกษา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  -

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  -

  4.4 มาตรฐานที่ 4 การจัดการสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.4.1 ดานความรูดานทักษะและการประยุกตใชดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานความรูดานทักษะและการประยุกตใชดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 ดานความรูดานทักษะและการประยุกตใชดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

1.1.1.1 จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่งประสงค  

จำนวน 180  คน 

1.1.2 เชิงคุณภาพ  

1.1.2.1  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่งประสงค  

เทากับ 89.55 

1.1.2.2 คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3 ผลสะทอน  

1.1.3.1   ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจใน

ความเปนไทย เห็นคุณคาแลรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

  2) จุดเดน

  1. ดานความรูดานทักษะและการประยุกตใชดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค
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  3) จุดที่ควรพัฒนา

  -

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  -
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 1 3

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 200

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 240 83.33

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 1 3

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 200

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 240 83.33

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 1 3

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 220

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 260 84.62



12/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 61/66

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 4 12

ผลรวมคะแนนที่ได 47

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 94.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 การจัดการเรียนการสอน 5 3 15

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 4 12

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ได 37

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 74.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 4 8

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

3.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 2 12

3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

3.6 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 130

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 150 86.67

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 2 12

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 52

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 70 74.29

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 4 8

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

1.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 78

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 80 97.50

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

2.2 การจัดการเรียนการสอน 5 3 15

ผลรวมคะแนนที่ได 18

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 40 45.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 83.78

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 83.33

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 83.33

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 84.62

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 83.13

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 94

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 74

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 86.67

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 74.29

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.5

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 45

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.22

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

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

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาวิชาชีพใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน กลยุทธที่ 1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ

1.1 เปาประสงค ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรู ความสามารถ มีทักษะ

อาชีพดานชางอุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

มาตรฐานในระดับสากลสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอ

เพียง 1.2 แผนงานโครงการ 1.2.1) โครงการเปนที่ 1 ของประเทศ

กาวสูสากล 1.2.2) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษากลุมชางเผือก

ดานการสื่อสารเพื่อนำเสนอ 1.2.3) โครงการหองน้ำสะอาด .1.24)

โครงการแกไขปญหาพื้นที่จอดรถยนต/จักรยานยนตภายในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน กลยุทธที่ 2. พัฒนาผูเรียนดาน

วิชาชีพอยางมีคุณภาพ 2.1 เปาประสงค ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรู

ความสามารถ มีทักษะอาชีพดานชางอุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคลองตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง 2.2 แผนงานโครงการ 2.2.1) โครงการเตรียม

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 2.2.2)

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2.2.3) โครงการสงเสริมอาชีพ

นักเรียนนักศึกษา ตอยอดธุรกิจและสรางอาชีพทุกสาขาวิชานำรายได

เขาวิทยาลัยฯ

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธที่ 1.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 1.1 เปาประสงค ผูเรียน

อาชีวศึกษา มีการพัฒนาดานจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี สมรรถภาพ

จิตใจ ความเขมแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข

สดชื่น เบิกบาน สุขภาพเรียบรอย ออนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มี

สัมมาคาราวะ มีน้ำใจ มีจิตใจกวางขวาง 1.2 แผนงานโครงการ 1.2.1)

โครงการ กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ

วันสำคัญของชาติ 1.2.2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

1.2.3) โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

พันธกิจท่ี 3 สรางนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กลยุทธที่ 1 สงเสริมการทำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 1.1

เปาประสงค สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนและผูสอน ให

มีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศ

ชาติ 1.2 แผนงานโครงการ 1.2.1) โครงการสรางนักศึกษา กลุมชาง

เผือก – มีความสามารถสูงดานวิชาชีพหรือการแขงขันทักษะจากระดับ

สถานศึกษาถึงระดับชาติ 1.2.2) โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

งานวิจัย และโครงงาน

พันธกิจท่ี 4. สรางความรวมมือในทุกดานตอหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน

กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชน และชุมชน

1.1 เปาประสงค สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อใหหนวยงาน

ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนา

ระบบการเรียนรูที่ เปดโอกาสใหผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ผูพิการ และผู

ดอยโอกาสไดรับการศึกษาวิชาชีพในดานชางอุตสาหกรรมอยางเทา

เทียมกัน 1.2 แผนงานโครงการ 1.2.1) โครงการการบริการดาน

วิชาการและวิชาชีพสูชุมชน 1.2.2) โครงการความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการจัดการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิ

บาล นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิชาชีพ และดาน

คุณธรรม จริยธรรม 1.1 เปาประสงค สถานศึกษามีระบบบริหาร

จัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไป

ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 1.2 แผนงานโครงการ 1.2.1)

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผูบริหาร 1.2.2) โครงการ Happy

College (Society) 1.2.3) โครงการบริหารการจัดการขององคกร

1.2.4) โครงการพัฒนาบุคลากร 1.2.5) โครงการประเมินสมรรถนะ

และคุณภาพงานของบุคลากรของวิทยาลัย 1.2.6) โครงการพัฒนา

ศูนยขอมูลของวิทยาลัย
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