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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

3 (ปวช.)

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

102 (ปวช.)

47 (ปวส.)

จำนวนครู

15

ผูอำนวยการ นายบุญรักษา

อาจหาญ

โทร 042-707-340

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

83.40
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2561 2562

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 83.78 77.87

2. การจัดการอาชีวศึกษา 83.13 87.80

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80.00 90.00

รวม 83.22 83.40

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-06-15 เวลา 10:48:37
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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

3 (ปวช.)

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

102 (ปวช.)

47 (ปวส.)

จำนวนครู

15

ผูอำนวยการ นายบุญรักษา

อาจหาญ

โทร 042-707-340

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

83.40
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2561 2562

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 83.78 77.87

2. การจัดการอาชีวศึกษา 83.13 87.80

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80.00 90.00

รวม 83.22 83.40

ประเด็นที่
2561 2562

Score Score

1.1 ดานความรู 83.33 89.57

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 83.33 68.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 84.62 66.32

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 94.00 64.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 74.00 95.29

2.3 ดานการบริหารจัดการ 86.67 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 74.29 60.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.50 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 45.00 60.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-06-15 เวลา 10:48:37
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รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-06-15 เวลา 10:48:37
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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1..1 ผลสัมฤทธิ์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกาาอาชีวศึกษาที่พึ่งประสงค 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู  

1.1ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผูผานเกณฑรอบแรก 100 มีผลการประเมินอยูระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2ผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET ) มีผลการประเมินคุณภาพ กำลังพัฒนา 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะการประยุกตใช 

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีผลการประเมินคุณภาพในระดับ ดี

เลิศ 

2.2ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินคุณถาพอยูในระดับ ดี 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค 

3.1 การดูแลและแนะเเนวผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค มีคุณภาพอยุในระดับ  ปานกลาง 

3.3การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  มีคุณภาพอยูในระดับ 

ปานกลาง 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3 การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.4การบริหารจัดการชั้นเรียน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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2.5การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.6การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.4 แหลงการเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.5 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

จุดเดน 

สถานศึกษามีระบบติดตามผูสำเร็จการศึกษาสงเสริมการประกอบอาชีพอิรสะของผูเรียน สถานศึกษามี

กระบวนการสงเสริมและติดตามนักศึกษาสนับสนุนพัฒนาผูเรียนใหสำเร็จการศึกษาและสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระ มีระบบติดตามและโครงการเยี่ยมบานนักเรียนสำหรับผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ผูเรียนที่สำเร็จการ

ศึกษามีงานทำและสามารถตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  

สถานศึกษามีผูผานการสอบประเมินมาตฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับ ปวช.และปวส.มีจำนวนสูงกวาปการศึกษา

ท่ีผานมา สถานศึกษามีการบริหารมสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา และมีบุคคลากรที่ไดรับรางวลัลดีเดนใน

ระดับจังหวัด และระดับประเทศ สถานศึกษามีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น มีแหลงเงินทุนใหหมุนเวียน ผูบริหารมี

ประสบการณ มากกวา 10 ป 

จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรสงเสริมการทดสอบแหงชาติ (V-NET )  มีคะเเนนที่ตำกวาเกณฑระดับแหงชาติกำหนด สมควร

ใหมีเพิ่มการเตรียมความพรอมใหมากกวาเดิม 

.จัดโครงการติวการสอบแหงชาติ (V-NET ) ใหกับนักศึกษาทุกสาขาเนนกลุมวิชา ภาษาตางประเทศ และดาน
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ทักษะการคิดวิเคราะห 

สถานสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ผลงานวิจัยครูใหมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.ควรพัฒนาสนับสนุนผูเรียน ครู และบุคคลากรใหมีทักษะภาษาตางประเทศใหสามารถสื่อสารได 

2.ควรจัดหาครูและบุคคลากรในกลุมสาระภาษาตางประเทศ และคณิตศาตร เพิ่มเติม 

3.สงเสริมเงินทุนในการจัดการผลงานสนับสนุนการทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ผลงานวิจัย ของครูและนักศึกษา 

 

 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

1  สถานศึกษามีศักยะภาพในการผลิตนักศึกษาใหมีงานทำหลังจาการสำเร็จการศึกษา  

2.สถานศึกษามีการบริหารงานและระดมทุนจากภายนอกมาเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาใหทันสมัยมีเงิน

ทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินและสถานศึกษาทีเกี่ยวของ 

3.สถานศึกษามีการเพ่ิมสถานประกอบในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นทุกป 

4.สถานศึกษามีอาคาร และหองปฏิบัติการที่พรอมรองรับการเรียนการสอน 

5.สถานศึกษามีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่มีประสบการณอยางนอย 5 ปขึ้นไป 

 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

1.การจัดการเรียนผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

2.สถานศึกษามีการประเมิน องคกรวิชาชีพนักศึกษาแหงประเทศไทยที่ชัดเจนโดยหนวยงานตนสังกัดและมีชมรม

ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

3.การจัดตั้งศูนยบมเพาะในปการศึกษา 2562 นักศึกษาประสบผลสำเร็จเปนผูประกอบการกิจการใหม  

4.ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเอง จนไดรับรางวัลครูดีเดน ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

โครงการจัดสอบขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะ กิจกรรมกอนจบการศึกษา  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูชวยฝาย

วิชาการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตลอดการดำเนินการเรียนการสอนต้ังแตผูเรียนเขามาเรียนในวิทยาลัยจนจบการศึกษา  วิทยาลัยไมอาจเทียบ

ความรูของผูเรียนไดเลยวามีมาตรฐานมากนอยเพียงใด ดังนั้นจึงจำตองมีขอสอบกลางหรือขอสอบมาตรฐานเพื่อ

ทำการทดสอบนักเรียนกอนสำเร็จการศึกษา   วามีความพรอมมากนอยเพียงใด  ซึ่งหากสอบไมผาน วิทยาลัยมี

จำเปนตองจัดสอนเสริมในเนื้อหาวิชานั้นๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาใหมาก

ท่ีสุดเทาท่ีวิทยาลัยจะดำเนินการได  
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2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสอบวัดผลประสิทธิภาพผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษา  โดยใชขอสอบมาตรฐานที่เปนกลาง 

2. เพ่ือสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนในเนื้อหาวิชาที่สอบไมผาน 

3.เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการสอบและสามารถสอบผานในรอบแรก 

3.เปาหมาย 

- นักเรียนที่เรียนชั้นปสุดทายในแตละระดับ ทุกคน  ตองผานการสอบขอสอบมาตรฐาน 

4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ีรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ / 

ผูเขารวม 

1ศึกษารวบรวมขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหา  ก.พ. ผูชวยฝายวิชาการ 

2ดำเนินกิจกรรม 

- จัดทำขอสอบ   จัดสอบ    

 - ตรวจผลสอบ  เก็บขอมูล ติดตามผล   มี.ค. ของทุกปผูชวยฝายวิชาการครูผูสอนแตละวิชานักเรียนที่จะจบ

การศึกษา 

สรุปผลโครงการ  มี.ค.  ผูชวยฝายวิชาการ 

5. งบประมาณการดำเนินการ   

 งบประมาณ 6000 บาท       

การจัดทำขอสอบ  

6.การประเมินผล 

  -   การทดสอบ  เก็บขอมูล  ประมวลผลขอมูล   และประเมิน 

6.ประโยชนที่ไดรับ 

 1 .ทำใหทราบถึงประสิทธิภาพผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษา  อยางแทจริง 

 2. สามารถพัฒนาผูเรียนดวยการสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนในเนื้อหาวิชาที่สอบไมผานได 

  3.ผูเรียนสามารถสอบผานมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกมีจำนวนสูงข้ึน 
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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 technicalsawang.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

        โรงเรียนเทคโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมสวางแดนดิน กอต้ังเมื่อ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๕  ตามใบ

อนุญาตเลขที่ สน.๒ /๒๕๔๕   รหัสสถานศึกษา ๔๗๑๐๐๐๔๓  เปนโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดยนายนิเวศ  แจงสุข เปนผูรับใบอนุญาต ตั้ง

อยูเลขท่ี ๑๑๔ หมูที่ ๑๓ ถนนนิตโย บานดงสวรรค ตำบลสวางแดนดิน อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัส

ไปรษณีย ๔๗๑๑๐ บนพ้ืนที่จำนวน ๔ ไร ๑ งาน ๘๕ 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 ซ่ึงไดรับโอนกิจการจากนายนิเวศ  แจงสุข ผูเปนบิดาซึ่งถึง 

แกกรรม และในป  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดยายจากตนสังกัดจากเดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยยายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยในปการศึกษา ๒๕๖๒  มีนายบุญรักษา อาจหาญ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการฯ  

 

  การจัดการศึกษา

   

    1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  พุทธศักราช 2556   

       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พุทธศักราช 2562 
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       1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

             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

สวางแดนดินนั้นมีอาณาเขต 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
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ตอนตน-ตอนปลาย) ระยะหางประมาณ 3 กิโลเมตร และท่ีสำคัญคือในเขตพื้นที่อำเภอสวางแดนดิน มีสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา ตั้งอยูจำนวน 6 แหง ซึ่งแบงเปนสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 1 แหง สถานศึกษาภาคเอกชน

จำนวน 5 แหง  

      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

ครัวเรือนพวกหัตถกรรมตางๆเชนเครื่องปนดินเผา 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 

        ภาพรวมของจังหวัดสกลนครประกอบดวยคนพื้นเมืองดั้งเดิมหลายเผาพันธุ 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 
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(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

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

สะสมฟนไวหุงตมที่บาน 

          เดือนสาม  ใน ม้ือเพ็งหรือวันเพ็ญเดือนสาม  จะมีการทำบุญขาวจ่ีและบุญมาฆบูชา  การทำบุญขาวจี่จะ

เริ่มตอนเชาโดยใชขาวเหนียวปนใสน้ำออยนำไปจี่บนไฟ ออนแลวชุบดวยไขเมื่อสุกแลวนำไปถวายพระ 

         เดือนสี่  ทำบุญ พระเวสฟงเทศนมหาชาติ  ในงานบุญนี้มักจะมีผูนำของมาถวายพระ  ซึ่งเรียกวา  "กัณฑ

หลอน"  หรือถาจะถวายเจาะจงเฉพาะพระนักเทศนที่ตนนิมนตมาก็จะเรียกวา  "กัณฑจอบ"  เพราะตองแอบซุมดูให

แนเสียกอนวาใชพระรูปท่ีจะถวายเฉพาะเจาะจงหรือไม 

          เดือนหา  ประเพณีตรุษสงกรานตหรือบุญสรงน้ำหรือบุญเดือนหา  ซึ่งมีขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือนหา

และถือเปนเดือนสำคัญ  เพราะเปนเดือนเริ่มตนปใหมไทย  การสรงน้ำจะมีทั้งการรดน้ำพระพุทธรูป  พระสงฆ  

และผูหลักผูใหญ  ดวยน้ำอบน้ำหอมเพื่อขอขมาและขอพรตลอดจนมีการทำบุญถวายทาน 

         เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา  การทำบุญบั้งไฟเปนการขอฝนพรอมกับงานบวชนาค  

ซ่ึงการทำบุญเดือนหกถือเปนงานสำคัญกอนการทำนา หมูบานใกลเคียงจะนำเอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแขงกัน  

หมูบานที่รับเปนเจาภาพจะจัดอาหาร  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 
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          เดือนแปด  ทำบุญ เขาพรรษาซึ่งเปนประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรง  ลักษณะการจัดงานจึงคลายกับ

ทางภาคอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย  เชน  มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆสามเณร  มีการฟง

ธรรมเทศนา  ตอนบายชาวบานหลอเทียนใหญถวายเปนพุทธบูชาและเก็บไวตลอดพรรษา  การนำไปถวายวัดจะมี

ขบวนแหฟอนรำเพ่ือใหเกิดความคึกคักสนุกสนาน  ประเพณีแหเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญที่สุดตองเปนที่จังหวัด

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

ของตนลงในภาชนะท่ีใสของทานและ 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 

         ซ่ึงประเพณีทั้งสิบสองเดือนชาวอีสานโบราณถือวาเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตอง รวมมือกันอยางจริงจัง  

ตั้งแตเดือนอายจนถึงเดือนสิบสองใครที่ไมไปชวยงานบุญก็จะถูกสังคมตั้ง ขอรังเกียจและไมคบคาสมาคมดวยการ

รวมประชุมทำบุญเปนประจำทำใหชาวอีสาน มีความสนิทสนมรักใครและสามัคคีกัน  ทั้งภายในหมูบานของตนและ

ในหมูบานใกลเคียง 

        สำหรับในปจจุบันดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป สงผลใหประเพณี  12  เดือน หลายอยางของชาวอีสาน
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เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  ในขณะที่บางประเพณีก็เริ่มสูญหายไปจากสังคมปจจุบัน 

 

 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 29 0 0 29

ปวช.2 36 0 0 36

ปวช.3 37 0 0 37

รวม ปวช. 102 0 0 102

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 15 0 15
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.2 32 0 32

รวม ปวส. 47 0 47

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 53 51 96.23

ปวส.2 33 31 93.94

รวม 86 82 95.35

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 45 37 82.22

ปวส.2 37 32 86.49

รวม 82 69 84.15

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
3 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 15 10 6

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 0 0 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 0 0 0

เจาหนาที่ 2 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
2 - -

รวม ครู 15 10 6

รวมทั้งสิ้น 22 10 6

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 1 2 3

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 3 4 7

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 3
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

รวมทั้งสิ้น 9

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 167000.00

งบดำเนินงาน 1500000.00

งบลงทุน 1200000.00

งบเงินอุดหนุน 2232000.00

งบรายจายอื่น 600000.00

รวมทั้งสิ้น 5699000.00

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

  วิสัยทัศน 

 วิทยาลัยจะผลิตนักเรียนนักศึกษา    ใหเปนผูมีความรูความสามารถ  ทั้งดานวิชาชีพพื้นฐาน  วิชาชีพ  และ

ทักษะตาง ๆ มีความมั่นใจในตนเอง  เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม  มีความพรอมดานรางกาย อารมณ-

จิตใจ โดยมุงเนนกระบวนการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักศึกษาใฝรู ใฝเรียนอยางมีความสุข รูเทาทัน

เทคโนโลยี และวิทยาการใหม ๆ นำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

สามารถแกปญหาในชีวิตประจำวันดวยตนเองได เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ดี ตอการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถ

เปนผูรวมพัฒนาสังคมใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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  พันธกิจ

  พันธกิจ 

1. ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำความรูไปประกอบอาชีพไดจริง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยพิจารณาความพรอมของผูเรียนเปนรายบุคคลบนพื้นฐาน

ของความรัก  ความเมตตา  คามเสียสละ  เพื่อประโยชนของนักเรียน 

3. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม  มีความประพฤติดี  มีความกตัญูกตเวที  ซื่อสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ 

และรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น 

4. จัดหา  เครื่องมือ  และสงเสริมใหครูผลิตสื่อวัสดุ – อุปกรณ   ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนนำเอา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5. พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  โดยสงเสริมใหการศึกษาตอเนื่อง  และเขารวมการประชุมอบรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ  ตลอดจนใหขวัญ และกำลังใจอยางสม่ำเสมอ 

6. พัฒนา  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดลอมใหรมรื่นสวยงาม 

7. พัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการ  เพ่ือใหการดำเนินการของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

8. จัดทำเอกสารเพ่ือสื่อสาร  และรายงานความกาวหนา  การดำเนินการของโรงเรียนแกชุมชนตลอดจนจัด

กิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

  เปาประสงค

   

1. ผลิตนักเรียนใหมีการพัฒนา และสามารถจบออกมามีคุณภาพเปนที่ยอมรับของคนในสังคม  

2. นักเรียนมีกิริยามารยาทงดงามตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ตองการของสังคม 

3. บุคลากรในวิทยาลัยทุกคน มีความรู ความสามารถพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทำงานมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ 

4. อาคารสถานท่ีไดรับการปรับปรุง ดูแลใหความปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ และมีความเปนธรรมชาติ 

5. จัดระบบการบริหาร การจัดการของวิทยาลัยทีชัดเจน ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วตอการให
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บริการ 

6. ชุมชนใหการยอมรับตอการดำเนินกิจการของวิทยาลัย 

  ยุทธศาสตร

  ดานวิชาการ 

1. จัดบริการแนะแนว 

2. นิเทศการจัดประสบการณการเรียนรู 

3. นิเทศการใชสื่อการเรียนการสอน 

4. รวบรวมขอมูลของวิทยาลัย 

5. จัดใหมีการจัดทำแผนประสบการณที่มีกิจกรรมหลายรูปแบบ 

6. จัดพัฒนาปรับปรุงผลพัฒนาการทุกดาน 

ดานกิจกรรม 

1. จัดใหมีการติดตามความประพฤติของนักเรียน 

2. จัดใหมีการติดตามกิจกรรมนอกหลักสูตร 

3. นักศึกษามีความกระตือรือรนไดรวมกิจกรรมทุกคน 

ดานงานบุคลากร 

1. จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดสารสนเทศเพ่ือการจัดการและบริหารอยางเปนระบบ 

3. บุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

4. อบรมบุคลากรเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา 

5. จัดใหมีการอบรมพัฒนาครูสูเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

- จัดใหมีการศึกษาของวิทยาลัย 

6. จัดใหมีการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติงานของผูบริหารเปนตัวอยางที่ดีใหกับบุคลากร 

8. จัดการประชุมหารือพิจารณากำหนดปรัชญาและเปาหมายวิทยาลัย 

9. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในวิทยาลัย 

10. รวมหารือจัดทำแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัย 

11. จัดใหมีการบันทึกการมาปฏิบัติงานของครูในวันหยุดราชการ 

12. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในแตละแผนงาน 

ดานงานอาคารสถานที่ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีสภาพใชไดเปนปจจุบัน 
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2. ปรับและพัฒนาการรักษาความปลอดภัย 

3. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม 

5. การพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ใหสะอาด เรียบรอย เปนระเบียบ 

6. มีแผนงบประมาณจัดซ่ือสื่อในแตละป 

7. จัดหองสมุด 

ดานงานธุรการ- การเงิน 

1. แตงต้ังคณะทำงานวางแผนการใชเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

2. จัดใหมีการทำปฏิทินการใชเงิน 

3. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณตามความตองการของบุคลากรในวิทยาลัย 

4. ใหมีการเบิกจายวัสดุครุภัณฑโดยมีการชี้แจงระบบการเบิกจาย แกบุคลากรในวิทยาลัย 

5. มีแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และรายงานดานการเงิน 

ดานความสัมพันธกับชุมชน 

1. การรวมกิจกรรมกับชุมชนรวมทั้งใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

2. จัดใหมีกิจกรรมออกคายอาสา 

3. เผยแพรปรัชญาและเปาหมายของวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

  กลยุทธ

  ดานงานวิชาการ 

- บริการแนะแนวใหแกนักศึกษา 

- ประชุมชี้แจง 

- อบรมใหความรู 

- รวบรวมขอมูล 
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- ดำเนินงานตามแผน 

- ดำเนินการประเมินผล 

ดานกิจกรรม 

- ตรวจเขาแถว 

- สังเกตการรวมกิจกรรม 

- เตรียมเอกสาร 

- ดำเนินการ 

- ประเมินผล 

- เลือกกิจกรรมที่ตนเองถนัด 

ดานงานบุคลากร 

- อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูประจำการ 

- จัดทำขอมูลบุคลากร 

- ใหทุนสนับสนุนครูในการศึกษาตอ 

- อบรมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 

- ใหมีการอบรมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ดานงานอาคารสถานที่ 

- ซอมแซมอาคารเรียนใหมีสภาพดีขึ้น 

- จัดบุคลากรดูแลความปลอดภัย 

- จัดทำสวนหยอมและปลูกตนไม 

- จัดโครงการรักษตนไมโดยมีกิจกรรมใหนักศึกษา 

- จัดทำโครงการตาวิเศษเห็นขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด 

ดานงานธุรการ- การเงิน 

- วานแผนการใชเงิน 

- ติดตาม ตรวจสอบการใชเงินประจำป 2562 

-      จัดทำปฏิทินการใชเงินประจำป 2562 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ 

- มีสมุดเบิกจาย 

- มีการชี้แจงระบบการเบิกจายแกบุคลากรในวิทยาลัย 

- ตรวจสอบงบดุล รายรับ – รายจาย 

 ดานแผนงานความสัมพันธกับชุมชน 

- จัดบุคลากรและนักศึกษาไปรวมกิจกรรมกับชุมชน 
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- จัดกิจกรรมออกคายอาสา 

-จัดทำกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลัยกับชุมชน 

-จัดทำเอกสารแผนพับ 

 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำ

ยอดเยี่ยม

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับ สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การจัดนิทัรรศการสถานศึกษาวิถีพุทธ ในงาน

มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่่ 2

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สนับสนุนการเเขงขันกีฬา คนพันธ อาร ครั้งที่12
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรณบูรณ และ

วิทยาลัยในเครือ จังหวัดเพชรบูรณ

สถานศึกษาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาน

ศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานเทศบาลตำบลสวางแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

  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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายสมนัส ผาลาพัง 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาผานการอบรมการใชคูมือจิตสังคม

บำบัดและรายงานขอมูลยาเสพติด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

นายอนันต สีมุนทอง 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วาท่ี ร.ต.ยอด เมืองมุงคุณ 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางอัญชลี แจงสุข 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายศุภชัย แจงสุข 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายเจษฎา อุปชา 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารับอบรมหลัก"สูตรการวิจัย

สรางสรรคนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการ

วิจัย"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นายเจษฎา อุปชา 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภชัย แจงสุข 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางอัญชลี แจงสุข 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงการบูรณาการเปนฐาน lntegration

Project Based Learning"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมหลักสูตร"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

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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเจษฎา อุปชา 

เกรียติบัตรเพ่ือแสดงวาไดเขารวมอบรมการประกันคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอชนแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมถ สมเด็กพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2562

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาฃีว

ศึกษา จังหวัดสกลนคร

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

ไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดน ในโอกาสวันครู 16 มกราคม

2562

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด จังหวัดสกลนคร

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

ไดเขาประชุมนิเทศชี้แจงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

ไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับอาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพมาตราฐาน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมโครงงานวิ

ทยาศาสตรสูนโยบายประเทศไทย 4..0

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนอกเฉียงเหนือยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันอ

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี 

ปนผู้ึกสอนนักศึกษาเขาแขงขันการประกวดคัดไทยระดับ

ปวชใ(เหรียญเงิน)ระดับภาค การแขงขันทักษะวิชาชีพ การ

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ระดับภาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษารวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย

นายศุภชัย แจงสุข 

ผูบริหารดีเดน เน่ืองในงานวันครู 2562

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานจังหวัดสกลนคร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภชัย แจงสุข 

เปนครูผู้ึกสอนทักษะงานจักรยานยนตระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว

ศึกษาษารวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย

นายศุภชัย แจงสุข 

ไดเขาประชุมนิเทศชี้แจงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

กศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวจุฑามาศ บุญสิทธิ์ 

ไดรเขาอบรมเชิงปฏิบัติการวอเคราะหและพัฒนาการบม

เพาะผูเรียนตามแนวทางการปฏิบัติงาน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางอัญชลี แจงสุข 

บคลากรทางการศึกษาดีเดน ในโอกาสวันครู 16 มกราคม

2562

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานจังหวัดสกลนคร

นางอัญชลี แจงสุข 

ไดเขารวมประชุมนิเทศชี้แจงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางอัญชลี แจงสุข 

ไดเขารวมเชิงปฏิบัติการวิเคาระหและพัฒนาการบมเพาะผู

เรียนตามแนวทางการปฏิบัติงาน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางอัญชลี แจงสุข 

เปนครูผู้ึกสอนนักศึกษาเขาแขงขัน แบดมินตน (ชาย)

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา รวมกับ สมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย

นางอัญชลี แจงสุข 

เปนครูึกสอนนักศึกษาเขาแขงขันทักษาะจักรยานยนต

ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษารวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

ไดเขารวมประชุมนิเทศชี้แจงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก 

เปนครูผู้ึฝกสอนนักศึกษาเขาแขงขันการเปตอง (ชาย)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว

ศึกษารวมกัล สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-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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ช่ือ-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

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณัฐชญานันท แสนอุบล 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดคัดไทย ระดับ ปวช

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

กระทรวงวัฒนธรรม
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษฏา ชัยเวชร 

การอานคาเครืองมือวัดละเอียด เวอรเนียรคารลิปเปอร

และไมคโครมิเตอร ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิส

าน วิทยาลัยเขตสกลนคร

นายศราวุธ ชาวหะสี 

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทักษวิชาชีพ ครั้งที่ 34

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

บริหารงานเอกชน กลุมภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

นายธนากร หาลึก 

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 34

เดาะบอลประเภท ชายเดี่ยว

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

บริหารงานเอกชน กลุมภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

นางสาวณัฐชญานันท แสนอุบล 

รางวัลเหรียญเงิน การคัดไทยระดับ ปวช การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 34

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

บริหารงานเอกชน กลุมภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

นายณัฐพงศ ทองธิราช 

รางวัลนักเรียน ดีเดนสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นายวุฒิชัย ลีทนทา 

รางวัลสิงประดิษฐเพือพัฒนาการเกษตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน สำนักงานคณะ

กรรมการอาชีวศึกษา จังหวัด

สกลนคร

นางสาวกัญญารัตน ทุมภา 

รางวัลประกวดสาขาการบัญชี นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

โครงการโครงงานในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน จังวัดสกลนคร

นายสิทธิกร แสนหอม 

รางวัลประกวดสาขาชางยนต นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

โครงการโครงงานในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปฎิภาน แจงสุข 

รางวัลสิ่งประดิษฐเครื่องขยายเสียงแบบไรสาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ

สวางแดนดิน อำเภอสวางแดนดิน

จังหวัดสกลนคร
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  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

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   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

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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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) ผลสัมฤทธิ์

1 ผลการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพ  

1..1 เชิงปริมาณ 

1..1.1 ระดับ ปวช. 3   

     - เขารับการประเมินฯ     จำนวน 37 คน  

     - ผานการประเมินฯ รอบแรก   จำนวน 37 คน 

1..1.2 ระดับ ปวส. 2   

     - เขารับการประเมินฯ            จำนวน 32  คน 

     - ผานการประเมินฯ รอบแรก    จำนวน 32 คน 

1..2 เชิงคุณภาพ  

1..2.1 รอยละของผูเรียนผานการประเมินฯ รอบแรก 

- ระดับ ปวช. 3  รอยละ 100  

- ระดับ ปวส. 2       รอยละ 100  

-   ภาพรวมในระดับ สถานศึกษา  รอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1..3 ผลสะทอน  

1..3.1 สถานศึกษา นำผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมาปรับปรุงการเรียน การสอน 

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอยางแทจริง สอดคลองกับประกันคุณภาพของสถาน

ศึกษา ผานการประเมินมาตรฐานทักษะวิชาชีพไดรับการ 

รับรองจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู ทักษะและการประยุกตใช  

 

1.2 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
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1.2.1 เชิงปริมาณ   

1.2.1.1 จำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ระดับ ปวช.3  จำนวน  8  คน 

 ระดับ ปวส.2   จำนวน 5  คน 

1.2.2 เชิงคุณภาพ   

1.2.1 รอยละของจำนวนผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

-  ระดับ ปวช.3  รอยละ 21.62  

-         ระดับ ปวส.2 รอยละ 15.62 

 ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 15.85  มีคุณภาพอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

1.2.3 ผลสะทอน  

เพื่อทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตร ปวช.56 และ

หลักสูตร ปวส.57 ไดรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

  (V-NET)  จาก สทศ. 

1.6.3.2 สถานศึกษานำผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

นำผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนนำผลการทดสอบ

ไปใชในในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา ในระดับชาติ

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2.1.1 เชิงปริมาณ  

 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส. ในปการศึกษา 2562 มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 69 คน 

.2.1.2 เชิงคุณภาพ  

-ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดินสถานศึกษามีกระบวนการ

ในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการ คุณภาพอยูในระดับ ดี 

2.1.3 ผลสะทอน  
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  -  กลุมเปามาย มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจากการ

พัฒนาผูเรียนของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาและการฝกประสบการณทางวิชาชีพ

ในระหวางเรียนผูเรียนที่จบหลักสูตร ระดับ ปวช.และ ปวส.ในปการศึกษา 2562 สามารถ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและใชองคความรูไปปฎิบัติใชในการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ 

เอกชน และสถานประกอบการทั้งภายในประเทศ และสถานประกอบการตางๆ 

2.2 ) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

  2.2.1)  เชิงปริมาณ  

      ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวช.  จำนวน 8 รางวัล 

      ผูเรียนไดรับรางวัล ระดับ ปวส.  จำนวน 2 รางวัล 

2.2.2 )เชิงคุณภาพ 

-ไดรับรางวัล ระดับจังหวัด จำนวน  6  รางวัล 

-ไดรับรางวัล ระดับภาค    จำนวน   3  รางวัล 

- ไดรับรางวัล ระดับชาติ    จำนวน   1  รางวัล 

 มีคุณภาพอยูในระดับ ดี  

2.2.3 )ผลสะทอน 

 สถานศึกษา มีผูเรียนที่มีความสามารถในดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ อันเปนลักษณะ

อันพ่ึงประสงค   มีผูเรียน ไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  โดยไดรับ 

รางวัลจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี และผลงานเกียรติบัตรยกยองชมเชย นักศึกษา จากการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ และจากสำนักงานวัฒธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปนตน

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1 )การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        3. 1.1. เชิงปริมาณ 

         . ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 มีผูเรียนแรกเขาจำนวน  45 คน โดยสำเร็จการศึกษา 

จำนวน 37 คน 

          ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 มีผูเรียนแรกเขาจำนวน  37 คน โดยสำเร็จการศึกษา 
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จำนวน 32 คน 

       3.1..2 เชิงคุณภาพ 

          - ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 มีผูสำเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 82.22% 

          - ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 มีผูสำเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 86.48% 

          - สถานศึกษามีผูสำเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวชและ .ปวส. คิดเปนรอยละ 75.60 มี

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

       3.1..3 ผลสะทอน 

           สถานศึกษามีโครงการเชน เยี่ยมบานนักเรียน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน มี

กิจกรรมโฮมรูม แนะเเนวสงเสริมอาชีพ และกิจกรรมที่ชวยในดูแลและแนะแนวผูเรียนอยาง

เปนระบบ 

        3.2)ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค  

3.2.1 ) เชิงปริมาณ 

 จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่งประสงค ในปการศึกษา 2562 

จำนวน 155  คน 

3.2.2)เชิงคุณภาพ  

 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่งประสงค มีจำนวน 125 คน 

เทากับ 80.64 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะทอน  

  ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทำงาน

รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น

คุณคาแลรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม มีจิตสาธารณะในการชวยเหลือ 

3.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

 3.3.1 )เชิงปริมาณ   

                 ระดับ ปวช.3 จำนวน  37  คน 

          ระดับ ปวส.2  จำนวน 32  คน 

       3.3.2)  เชิงคุณภาพ   

 รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอ 

 ระดับ ปวช.3   รอยละ 60.78  

 ระดับ ปวส.2   รอยละ 64.51   

ภาพรวมของสถานศึกษารอยละ 62.19 มีคุณภาพอยูในระดับ  ดี 
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3.3.3) ผลสะทอน  

 ผูสำเร็จการศึกษา เปนที่พ่ึงพอใจของสถานประกอบการภาคเอกชน องคกร ภาครัฐหรือ

หนวยงานราชการ ในการนำองคความรูและทักษะวิชาชีพไปประยุกตใชในการปฏิบัติผูปกครอง 

ไวใจสถานศึกษาในการที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  1.สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมและติดตามนักศึกษาสนับสนุนพัฒนาผูเรียนใหสำเร็จการ

ศึกษาและสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ มีระบบติดตามและโครงการเยี่ยมบานนักเรียนสำหรับผูเรียนที่สำเร็จการ

ศึกษา  

2.ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำและสามารถตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  

3.สถานศึกษามีผูผานการสอบประเมินมาตฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับ ปวช.และปวส.มีจำนวนสูงกวาปการศึกษาที่

ผานมา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.การสงเสริมการทดสอบแหงชาติ (V-NET )  มีคะเเนนที่ตำกวาเกณฑระดับแหงชาติกำหนด 

สมควรใหมีเพ่ิมการเตรียมความพรอมใหมากกวาเดิม 

2.จัดโครงการติวการสอบแหงชาติ (V-NET ) ใหกับนักศึกษาทุกสาขาเนนกลุมวิชา ภาษาตางประเทศ และดาน

ทักษะการคิดวิเคราะห

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.ควรพัฒนาสนับสนุนผูเรียน ครู และบุคคลากรใหมีทักษะภาษาตางประเทศใหสามารถ

สื่อสารได 

2.ควรจัดหาครูและบุคคลากรในกลุมสาระภาษาตางประเทศ และคณิตศาตร เพิ่มเติม

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1.1.1เชิงปริมาณ  

สถานศึกษามีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบมีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตร 
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สมรรถนะอยางเปนระบบคิดเปนรอยละ 85.50 

1.1.2 เชิงคุณภาพ   

คุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

1.1.3 ผลสะทอน   

หลักสูตรที่พัฒนามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  และสถานประกอบการ

ตรงกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 

1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน 4 สาขาวิชา 

1.2.2 เชิงคุณภาพ   

สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมคิดเปนรอยละ 46.50  มีคุณภาพอยูในระดับ กำลัง

พัฒนา  

 1.2.3   ผลสะทอน  

    หลักสูตรที่พัฒนามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  และสถาน

ประกอบการสถานประกอบการใหความรวมมือในสงเสริมผูเรียนใหตรงกับตลาดแรรงงาน ผู

เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับสถารประกอบบการ

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   1.1 เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100 

1.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำแผนไป

ใชในการจัดการเรียนการสอนมีการประเมินคุณภาพแผนรู มีคุรภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.3 ผลสะทอน 
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ผูบริหาร ผูเรียนยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ดังผลการ

ประเมินคุณภาพการสอนและการนิเทศการสอนจากผูบริหาร 

2.) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

2.1 เชิงปริมาณ 

ครูท่ีจัดทำแผนการสอนการเรียนรูสูปฎิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 15 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนที่จัดทำแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน รอยละ 80.00 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3 ผลสะทอน 

ครูผูสอนมีแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนที่เปนปจจุบัน 

3. การจัดการเรียนการสอน 

3.1. เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน 6 คน  

 ครูที่มีแผนการจัดการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน   จำนวน 14 คน 

ครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิถีการสอน ที่หลากหลาย 

จำนวน 12 คน 

ครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรูในการจัดการ เรียนการสอน  

จำนวน 8 คน 

ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน

4 คน 

3.2เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 60.00 มีคุณภาพอยูในระดับ   

ดี 

        3..3    ผลสะทอน -  

4.การบริหารจัดการชั้นเรียน 

4.1 เชิงปริมาณ 

 ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลจำนวน 15 คน 

 ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบันจำนวน 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



15/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 39/55

15 คน  

ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูจำนวน 10 

คน 

 ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน 10 คน 

ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ จำนวน 10 คน 

4.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการเรียนชั้นเรียนคิดเปนรอยละ 71.42 มีคุณภาพ

คุณภาพอยูในระดับ   ดีเลิศ 

4.3 ผลสะทอน 

- 

5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

5.1เชิงปริมาณ 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและรวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 15 คน 

2.จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 15 คน 

3.จำนวนครูผูสอนที่นำผลจาการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใชในการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 12 คน 

4.จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจำนวน 5 คน 

5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพ จำนวน 5 คน 

5.2เชิงคุณภาพ 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและรวมการพัฒนาวิชาชีพรอยละ 100.00 

2.จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป รอยละ 100.00 

3.จำนวนครูผูสอนที่นำผลจาการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใชในการจัดการเรียนการสอน

รอยละ 80.00 

4.จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพรอยละ 33.33 

5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพรรอยละ 33.33 

ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียน

การสอนคิดเปนรอยละ 81.00 มีคุรภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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5.3 ผลสะทอน 

. องคกรภายนอก หนวยงานภายนอกมอบเกียรติบัตรยกยองชมเชย ครูผูสอน ระดับจังหวัด 

และระดับประเทศในผลงานครูผูสอน 

6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

6.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีจำนวนหองเรียนหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 15 หอง 

6.2เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามีจำนวนหองเรียนหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

6.3 ผลสะทอน 

ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากและมีการเปดใหใชฟรี WiFli ในสถานศึกษาโดยใชรหัสจากเลขลงทะเบียนนักศึกษา

และรหัสผานที่วิทยาลัยกำหนดใหและมีองคกรภายนอกเขามาใชในการจัดการใชหองเรียน

อบรมติวการสอบทองถ่ิน 2562 ในการใชอินเตอรเน็ตในชั้นเรียน สำนักงานเทศบาลดอนเขือง 

อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการสถานศึกษา 

3.1.1. เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีระบบอินเตอรืเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 2 วงจร อินเตอร เน็ต มีระบบสัญญาน 

WiFi กลองกระจาย ควบคุมพื้นที่ ไดแกบริษัท  TOT จำกัดมหาชน   4 กลองสัญญาณ บริษัท 

3ฺBB อีก 3 กลองสัญญาณกระจายคุมพ่ืนที่ใชงาน ภายในอาคารและนอกอาคารที่ความเร็วที่ 

100Mb 

3.1.2เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.1.3ผลสะทอน 

สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่หลากหลายทัน

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



15/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 41/55

สมัยและเปนปจจุบัน ไดแกขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสถานประกอบ

การ ขอมูลอาคารสถานที่ ขอมูลผลงานนักเรียน ขอมูลงบประมาณ ขอมูลบุคลากร ขอมูลผล

งานครู ขอมูลผลการเรียนตั้งแตปการศึกษา 2562 รวมรวมขาวประชาสัมพันธ กิจกรรมเผย

แพรประการตางๆ ภายใตชื่อ http://technicalsawang.ac.th/ ซึ่งจดทะเบียนโดเมนเนมของ

สถานศึกษามีขอมูลครอบคลุม 9 ดานรวมทั้งยังเชื่อมตอเขากับหนวยงานภายนอกใหงายตอการ

จัดการสถานศึกษา 

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

3.2.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร หองเรียนรูศูนยบมเพาะผูประกอบการ หองศิลปและงานออกแบบ หองสมุด 

อาคารโรงฝกงานชางยนตกอสราง เปนตนอีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระบบอินเตอรแบบ

ไรสายWiFi และตลอดจนหองน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน

เเละครูผูสอนตลอดจนผูเขามาใชสถานที่ วิทยาลัยยังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร โครงการ

ซอมแชมอาคาร ใแผนงานปฏิบัติการประจำป รวมทั้งแผนพัฒนา 3 ป เพื่อใหมีการปรัปปรุง

และพัฒนาอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ100 

3.2.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑเพียงพอมีอาคารปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความ

สะดวก เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนมีสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2.3 ผลสะทอน 

 สถานศึกษามีแผนพัฒนาโครงการปรับปรุงสถานที่ประจำทุกป ทำใหมีบุคคลภายนอกมาขอใช

พื่นที่ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรม การติวเตอร การสอบตางๆ ตลอดปการ

ศึกษา เชนโรงเรียนอนุบาลสุววรณเทศใชหองประชุม ติวการสอบทดสอบแหงชาติNT O-NET 

ในระดับ มัธยมตน และปรถมศึกษา ปท่ี 6 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง ขอใชพื่นที่การ

จัดการติวการสอบทองถ่ิน เปนตนทำใหสถานศึกษาเปนแหลงบริการตอบุคคลภายนอก 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

3.3.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ระบบไฟฟา  ระบบประปา 

ระบบคมมนาคม ระบบการสื่อสาร และระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่ออำนวยกความสะดวกสำหรับครู บุคลากรนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงเปน

ประจำทุกป 

-ระบบไฟฟามีการจัดการระบบไฟฟาเพียงพอตอผูใช มีระบบการปองกันเครื่องใชไฟฟาที่ได
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มาตรฐาน สถานศึกษาอยูใกลสำนักงานไฟฟาอำเภอ 100 เมตร  

-ระบบประปา ไดมีการติดตั้งถังเก็บน้ำทุกอาคารปมน้ำชนิดอัตโนมัติเพื่อสะดวกตอการใชงายเพื

ยงพอตอความตองการทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

-ระบบคมมนาคม สถานศึกษามีระบบคมมนาคมที่ดีเนื่องจากสถานศึกษาติดถนน 4 ชองจราจร

หลักกิโลเมตร ท่ี 81  เสนสกลนครอุดร ทำใหมีรถโดยสารประจำทาง สาย 203 นครพนม 

-อุดรธานี และรถโดยสาร อุบล- อุดรธานี บริษัทสหมิตรอุบล จำกัด รวมทั้งยังมีรถรับสงของ

สถานศึกษา มินิบัส ขนาด 30 ที่นั้งรับสงนักเรียน 

-ระบกำจัดขยะวิทยาลัยมีการกำจัดขยะรวมกับองคกรทองถิ่นบริการรถเก็บขยะประจำวัน 

-ระบบการติดตอสื่อสาร วิทยาลัยมี เว็ปไชต ( ปการศึกษา 2562 ) มีโทรศัพท โทรสาร สังคม

ออนไลน เชน เฟชบุค วิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ และ ไลนIDเพื่อระบสงขอมูลเอกสาร 

-ระบบความปลอดภัย สถานศึกษามีจัดเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน มีเจาหนาที่ตำรวจภูธร

อำเภอสวางแดนดิน มาลงเวลาสถานศึกษา มีระบบกลองวงจรปดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งอาคาร

และนอกอาคาร เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคคลที่เขามาใชพื้นที่ของวิทยาลัย 

3.2.3 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีระบบไฟฟา และระบบประปาที่ทั่วถึง และเพียงพอ มีระบบคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมีระบบกำจัดขยะท่ีชัดเจน และถูกวิธี มีระบบสื่อสารที่ทันตอเหตุการณ และ

ระบบรักษาความปลอดภัย มีระดับคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษามีการบริหารการจัดการระบบไฟฟา ระบบประประบบคมนาคม ระบบสื่อสาร รวม

ท้ังระบบการจัดการความปลอดภัย ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความ

สะดวกแกผูเรียนและบุคคลากรใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพอยูมนภาพรวมที่มีคุณภาพยอด

เยี่ยม 

4 แหลงรูและศูนยวิทยบริการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ 80.00 

4.2เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ ครบทุกวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและมี

หนังสือเรียนใหนักเรียนระดับ ปวช.1-3 ยืมเรียนระหวางเทอมครบทุกคนฟรี ตลอดทั้งมีศูนย

วิทยบริการอยูใกลกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหงายตอการคนควาเพิ่มเติม ของครูและ

นักเรียน ตลอดจนผูสนใจ มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ  

4.3ผลสะทอน 
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สถานศึกษามีผูใชหองสมุดและศูนยวิทยบริการเพิ่มมากขึ้นและยังใชงานระบบอินเตอรในการหา

ขอมูล คิดเปนรอยละ 80.00 คนในปการศึกษา 2562  

5. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5.1เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา ปริมาณรับสงขอมูลที่ 100 / 100 Mbps 

5.2 เชิงคุณภาพ   

1  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน สารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ  ดี 

5.3 ผลสะทอน  

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษามากที่สุดการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน 

 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ จัดการเรียนการสอน 

จำนวน 15 หอง 

 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ จัดการเรียนการสอน

คิดเปนรอยละ 100 

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม ผลสะทอน

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.4.1.1เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีการจัดการเรียน 4 สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 3 

สาขาวิชาคิดเปนรอยละ 75.00 

-สถานศึกษามีผูเรียนระบบทวิภาคีรอยละ 20.00 

2.4.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 

1)ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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2)ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3)ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผลการจัดการประเมินคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2.4.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือกับสถานประประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดการเรียน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดั้งนี้ 

1 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย ) จำกัด 

2.บริษัท แคลนอน ( ประเทศไทย)จำกัด 

3.บริษัท บีคลิ๊ก ( ยางรถยนต) 

4.บริษัท ไทยเอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

  2) จุดเดน

  1.สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนเกณฑตามที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองและไดรับรางวัล ครูดีเดนของ จังหวัดสกลคร คิดเปน รอยละ 33.33 ของจำนวนครูทั้งหมด 

2.วิทยาลัยมีแผนงานการจัดการหลักสูตรทีสงผลใหครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมีการประเมิน

ครูผูสอนในการเรียนการสอนทำใหเกิดความพึ่งพอใจกับผูเรียนกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจการใฝรูใฝเรียน 

3.วิทยาลัยมีการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในดานเทคโนโลยี การปรับปรุงอาคารเรียนภูมิทัศน หองเรียน

หองปฏิบัติบัติการ มีฐานขอมูลทีชัดเจน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.การปรับขอมูลในระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน  

2.ครูผูสอนยังขาดความรูในดานทักษะ การทำงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการจัดการการเรียนรู 

3สถานศึกษายังขาด.การผลิตสื่อในสัมคมออนไลน การใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

4.การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สถานประกอบการยังมีความไมเขาใจในการจัดทำแผนรวมกันที่ชัดเจน

และเปนรูปธธรมสามารถตรวจสอบไดรวมทั้งการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอผูเรียนใหเกิดประโยชน 

5.สงเสริมครูผูสอนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนืองตามเกณฑทีกำหนดและสามารถนำมาใชในการจัดการเรียน

การสอนไดจริงสมารถตรวจสอบและเกิดผลสัมฤิทธฺในดานการจัดการเรียนการสอน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การกำกับดูแลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ประสานงานกับสถานประกอบการในกสรจัดประเมินและสรุป

ผล 
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2.สงเสริมการทำงานวิจัย นวัตกรรม การเรียนรูของครูผูสอนใหมากขึ้น 

3.จัดการประเมินครูผูสอน และแผนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

3.1.1 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัด

ทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป โดยไดรับความเห็นชอบรวมกัน คิดเปน

รอยละ 100 

3.1.2เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคคลากรคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม ในการกำหนด

มาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ป และแผนปฎิบัติการ

ประจำป แผนงานโครงการตางๆรวมกันใชหลักธรรมาธิบาลในการจัดการสถานศึกษาตามบริบท

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเยี่ยม 

3.1.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดมีสวนรวมกับคณะกรรมการ และชุมชนอยางใกลชิด รวมทั้งยังไดรับการ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆตามแผนงานที่เสนอและจัดทำขั้นทำใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจาก

บุคคลภายนอกยิ่งขั้น 

3.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3.2.1  เชิงปริมาณ 

 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเปน รอยละ 

100  

3.2.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการะดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาในดานการเรียนการสอนเชน บริษัท 

โซนีประเทศไทยจำกัด บริษัทแคลนอนประเทศไทย จำกัด ดานเงินลงทุน จากธนาคารเชน 

ธนาคาร SME เขามาสนับสนุนเงินลงทุน และมีสถานศึกษาในเครืออีก 2 สถานศึกษาในการ 

สนับสุนน ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน ตางๆ คือ วิทยาลัย
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อาชีวศึกษาเทคนิคปากน้ำโพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคเพชรบูรณ ใหการสนับสนุน มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยียม 

3.2.3 ผลสะทอน  

สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจากองคกรภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ใน การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 3.3.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 

และจิตอาสา โดยมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน โดยสงเสริม

ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม จำนวน 4 

กิจกรรม ดังนี้ 

1.โครงการอาชีวะจิตอาสา ออกบริการ ประชาชน  

2.โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม 2562 

3.กิจกรรมจิตอาสา อาชีวฝมือชนคนสรางชาติ การออกบริการซอมแชมเครื่องเลน โตะเกาฮี้ให

กับนองๆ โรงเรียนบานดงสวรรค การสรางสนาม ออกแบบ BBL  

4.โครงการจิตอาสา ทำความสะอาดวัด พัฒนาซอมแซม ชุมชน 

3.3.2 เชิงคุณภาพ   

 ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

3.3.3 ผลสะทอน  

  ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ  บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  

องคกรหนวยงานภายนอก และผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหการ

ออกใหบริการ

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.2 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3.2.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ปการศึกษา 2562 มีจำนวน 10 ผลงาน 

จำนวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรือผลงานวิจัยที่ไดจัดใหมีผลงานในระดับสถานศึกษา 
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และจังหวัดใชงานไดจริง จำนวน 4 ผลงาน 

3.2.2.เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการสงเสริมผลงานนวัตกรรม ปรกวดสิ่งประดิษฐท้ังภายในและภายนอกสถาน

ศึกษา มีการจัดการสงเสริมเพ่ือขอรับรางวัลทั้งภายในภายนอก 

ดังน้ี 

1 โครงการสิ่งประดิษฐชนะเลิศในระดับสถานศึกษา เครื่องพนยาและปุยเพื่อเกษตร โดยนาย

วุฒิชัย ลีทนทา นักศึกษา ปวช สาขายานยนต ใชงานไดจริง ณ บานโพนแดง อำเภอเตางอย 

จ.สกลนคร 

2 โครงการสิ่งประดิษฐชนะเลิศในระดับสถานศึกษา เครื่องกำจัดวัชพืชและผสมปุย ใชงานได

จริง ชุมชนบานดงสรรค ชุมชนบานทรายมูล อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3. โครงการสิ่งประดิษฐรองชนะเลิศในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด เครื่อกลึ่งไม

อเนกประสงค ของสาขาชางกอสราง  

4. โครงการสิ่งประดิษฐชนะเลิศในระดับสถานศึกษา หมอนจากเศษผา และดอกไมประดิษฐ 

จากเศษผา นางสาวกัญญารัตน ทุมภา นักศึกษา สาขาบัญชี มีการจัดขายศูนย ชุมชน และศู

นบบมเพาะผูประกอบการสถานศึกษา 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

3.3.3.ผลสะทอน 

-

  2) จุดเดน

  1..สถานศึกษามีความการสราง เยาวชนจิตอาสา รูจักแบงปน ตอบแทนสังคม มีการสงเสริม

การสอนตามอาชีวศึกษาวิธีพุทธ 

2.สถานศึกษามีการสงเสริม สิงประดิษฐ ที่สามารถตอยอดใหกับชุมชนไปใชงานไดจริง

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.จัดอบรมรมครูผูสอนและนักเรียนใหมีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยใหมากขึ้น 

2.สนับสนุนเงินในการจัดทำโครงการใหเพียงพอตอผูเรียนในการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค 

3.พัฒนาเทคโนโลยีในการเผยแพรผลงานนัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย มีฐานขอมูลที่สามารถตรวจสอบได

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.ควรจัดสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะความคิดในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐใน

สถานศึกษา เพ่ิมมากขึ้น และจักสงประกวดในระดับ ภาคหรือระดับ ประเทศตอไป  

2.จัดซ้ือเครื่องมือ อุปกรณในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐใหเพียงพอตอผูเรียน
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 103

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 89.57

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 17

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 68.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 4 8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 3 45

ผลรวมคะแนนท่ีได 63

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 66.32

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

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   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 2 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 81

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 95.29

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 3 18

ผลรวมคะแนนท่ีได 18

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 3 9

ผลรวมคะแนนท่ีได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 60.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 77.87

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 89.57

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 66.32

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 87.8

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 64

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 60

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.40

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
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. 1.โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา V-NET

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการศูนบบมเพาะผูประกอบการ สนับสนุนใหผูเรียนเปนผู

ประกอบการใหม

2. โครงการความมือกับสถานประกอบการหนวยงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา

3. โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาชีพทั้งภานในและภายนอก

สถานศึกษา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียนผูสำเร็จการศึกษาติดตามการมีงานทำ

2. โครงการขับเคลื่อนการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการสนับสนุนจัดทำแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรนะอยางเปน

ระบบ

2. โครงการการอบรมพัฒนาครูผูสอนดานหลักสูตรมาตฐาน

สมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือวิชาที่กำหนด

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการจัดทำประเมินแผนการเรียนรูของครูผูสอน

2. โครงการสงเสริมพัฒนาแผนการเรียนสื่ออุปกรณประกอบการ

จัดการเรียนรู

3. โครงการสงเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาตนเอง

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยวิทยบริการ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการประเมินพัฒนาผูเรียนในระบบทวิภาคี

2. โครงการสงเสริมผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



15/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 55/55

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวจิตอาสา บริการดี มีจิตสา

ธาณะ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการยกระดับครูผูสอนและผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ และงานวิจัย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
ครั้งที่  4/2563    ลงวันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

ณ   ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน   อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นำยศุภชัย  แจ้งสุข 
นำงสำวณัฐนพิน ธงศรี 
นำยสุเทพ  เลิศสงครำม 
นำยบุญจันทร์  เกศำทำ 
นำงฉลวย  แจ้งสุข 
นำงประภำส กองแก้ว 
นำงสำวอภิรดี  ศรีหำนอก 
นำยบุญรักษำ อำจหำญ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้แทนครู 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ศุภชัย  แจ้งสุข 
ณัฐนพิน ธงศรี 
สุเทพ  เลิศสงครำม 
บุญจันทร์  เกศำทำ 
ฉลวย  แจ้งสุข 
ประภำส  กองแก้ว 
อภิรดี    ศรีหำนอก 
บุญรักษำ อำจหำญ 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 
 -   ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจะแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    ประธำนกำรประชุม นำยศุภชัย   แจ้งสุข   ผูร้ับใบอนุญำตวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน    

กล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยทุกท่ำน  และกล่ำวเปิดกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 ประธำนกำรประชุมไม่มี
เรื่องแจ้งให้ทรำบอ่ืนๆ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                3.1   หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหาการแจกจ่ายเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ 

ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับสถานศึกษาเอกชน  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์กำรเรียนเป็นค่ำเครื่องมือประจ ำตัวผู้เรียน เฉพำะ
อำชีพของนักเรียนสำยอำชีพ อำชีวศึกษำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรให้เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2558 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแจ้งขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
            3.2 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2562 และรับรองแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 3 ปีคือ 
 ปีกำรศึกษำ 2562-2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
                                                                                                      /ระเบียบวำระ........ 



                                                               - 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ 
  4.1 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 (SAR ) กลุ่มงำนประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งมีคะแนน 83.40 คะแนน (เอกสำรแนบ 1 ) 
                     4.2 รำยงำนแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนและแผนปฏิบัติกำร 1 ปี  
(เอกสำรแนบ 2 ) นำยบุญรักษำ อำจหำญ เลขำนุกำรเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบและรับรอง  
                      

 

  มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบตำมเสนอและรับรองผลกำรเมินตนเองของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำง
แดนดิน พร้อมทั้งก ำหนดประกำศเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในเว็ปไชต์และช่องทำงสังคมออนไลน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี  
 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
           

ลงชื่อ      บุญรักษำ อำจหำญ 
                    ( นำยบุญรักษำ อำจหำญ ) 
           ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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