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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2562  ประกอบดวย 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1.1 ดานความรู   

     ประเด็นที่ 1 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จ

ศึกษาในระดับ   ปวช. จำนวน  135  คน  คิดเปนรอยละ  56.48  และสำเร็จการศึกษาในระดับ  ปวส. 

จำนวน  109 คน คิดเปนรอยละ  81.34  รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.  จำนวน  247 

คน  คิดเปนรอยละ  65.41  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  พอใช 

     ประเด็นที่ 2  ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษาผาน

เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   ในระดับ   ปวช. จำนวน  166  คน  คิดเปนรอยละ  93.26  และผาน

เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ  ปวส. จำนวน  118 คน คิดเปนรอยละ  100  รวมผูผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.  จำนวน 284 คน   คิดเปนรอยละ  95.95  

ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

    ประเด็นที่ 1 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21  ในปการศึกษา 2562 พบวา

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียนมีการปฏิบัติตามประเด็น 

(1) และมีผลตาม (3) คิดเปนรอยละ 90.45  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    ประเด็นที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ในปการศึกษา 2562  ความพึงพอใจตอผู

สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค   ในระดับ ปวช.  คิดเปนรอยละ 

83.49  และในระดับ ปวส.  คิดเปนรอยละ 88.28   รวมทั้งหมด   คิดเปนรอยละ  85.32  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

    ประเด็นที่ 1 แผนการเรียนตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2562 มีครูสงแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณา

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิดเปน

รอยละ 100  และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

    ประเด็นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในปการศึกษา สาขาวิชาที่มีการการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ภาคเรียนท่ี 1          ปการศึกษา 2562 คิดเปนรอยละ 100 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 คิดเปนรอยละ 100 ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ในปการศึกษา 2562  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีดีพึงปฏิบัติ  คิดเปนรอยละ  100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

    ประเด็นที่ 2  การพัฒนาครู  ในปการศึกษา 2562  มีครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาการ 

ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  

100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

   ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการบุคลากร  ในปการศึกษา 2562 มีการจัดการคุณภาพในการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา  คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 

   ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  ในปการศึกษา 2562 มีการบริหารจัดการสภาพ

แวดลอม ภูมิทัศน  ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 

   ประเด็นที่ 3  การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน และโรงฝกงาน  ในปการศึกษา 

2562 มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน และโรงฝกงาน  ระดับเกณฑประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดี 

   ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในป

การศึกษา 2562  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

   ประเด็นที่ 5  การบริหารจัดการครุภัณฑของสถานศึกษา  ในปการศึกษา 2562  การบริหารจัดการครุภัณฑ

ของสถานศึกษา  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

   ประเด็นที่ 6  การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา  ในปการศึกษา 2562  ระดับคุณภาพในการ

ใชงบประมาณของสถานศึกษา และมีการควบคุมการใชงบประมาณของสถานศึกษา  ระดับเกณฑประเมิน  

ระดับคุณภาพ  ดี   
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   ประเด็นที่ 7  การบริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   ในปการศึกษา 2562  การ

บริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

   ประเด็นที่ 1  การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย   ในปการ

ศึกษา 2562  การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   ประเด็นที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ในปการศึกษา 2562  การระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและนอกประเทศ  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

   ประเด็นที่ 1  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู  ในปการศึกษา 2562  มีนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู  คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

   ประเด็นที่ 2  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน  ในปการศึกษา 2562  มีนวัต

กรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน  คิดเปนรอยละ  100   ระดับคุณภาพ ดี 

   ประเด็นที่ 1 การบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ในปการศึกษา 2562  ดานการบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

1. นักเรียน  นักศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สังคมคาดหวัง 

2. นักเรียน  นักศึกษา  มีความรูและทักษะสาขาวิชาชีพที่เรียน  สามารถปฏิบัติงานได 

3. ครูผูสอนมีความรู  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญตามเทคโนโลยี  พัฒนาตนเองตลอดเวลา

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

1. โครงการสถานศึกษาตามรอยพระราชดำริ 

2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

3. โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน 

4. โครงการสิ่งประดิษฐ 

5. โครงการศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการ

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 5 ดาว  ประจำปงบประมาณ 

2562   
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ความเปนมาและความสำคัญ 

          รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อ

เปนรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ ของประเทศ โดยเรงรัดการดำเนินการ ที่

เกี่ยวเน่ืองทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเปนรูปธรรม อาทิ สตารทอัพไทยแลนด ซึ่ง

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูประกอบการรายใหมไดนำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจ และมีความ

เปนไปไดในการตอยอดไปสูเชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา การศึกษา หรือ

ซุปเปอรบอรดการศึกษา ไดใหความสำคัญกับการสงเสริมใหผูที่จบอาชีวศึกษามีองคความรู ดานธุรกิจสามารถ

ออกไปเปนผูประกอบการท่ีตั้งตัวไดโดยไมจำเปนตองเขาสูภาคแรงงานเพียงอยางเดียว  

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนท้ังในระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา 

อยางมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและความกาวหนา ทาง

เทคโนโลยีสนองความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทำแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพดวยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของผูเรียนอาชีวศึกษาใหมี ความรูทางดานการ

จัดการธุรกิจอยางแทจริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking) ดวยการสรางชิ้น

งาน ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหมตามสาขาวิชาชีพและนำมาตอยอดในเชิง พาณิชยรวมไปถึงการสรางเครือ

ขายเพื่อพัฒนาผูประกอบการใหมใหสามารถสรางชองทางการเขาถึงแหลงทุน และองคความรูทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม

ชองทางอาชีพ (Career path) ใหกับผูเรียน สามารถประกอบธุรกิจไดอยาง เปนรูปธรรม สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู

ในแผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มุงให องคความรูดานธุรกิจแกนักเรียน 

นักศึกษาและสงเสริมการเปนผูประกอบการแกผูเรียนผานกระบวนการ จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภาย

ใตศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดใหทุกสถานศึกษา จัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีประสบการณ การทางธุรกิจ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อน า

ความรูและประสบการณตอยอดไปเปนผูประกอบการ ซึ่งจะเปนแนวทาง ในการสรางอาชีพและสรางรายไดตอ

ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

          1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

          2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนำกลไก 

การขับเคลื่อนผูเรียนอาชีวศึกษาของศูนยบมเพาะใหมีทักษะในการเปนประกอบการ หรือสามารถพัฒนาตอ ยอด

ธุรกิจเดิม  
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          3. สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมในการเปน ผูประกอบ

การใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถเปนผูประกอบการไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน คูมือการปฏิบัติ

งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีพ 

 

ผลการดำเนินงาน 

          1. สถานศึกษามีศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

   2. ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถผูเรียน

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาล ใหประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม 

   3. ผูเรียนท่ีผานการบมเพาะจากศูนยบมเพาะฯ แลวสามารถเปนเจาของธุรกิจของตนเอง 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

         1. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลทุกแหง  มีศูนยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลทุกแหง  มีการสง

เสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถใหผูเรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม 

  3. ผูเรียนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดประกอบธุรกิจระหวางเรียน 

  4. ผูเรียนท่ีผานการบมเพาะจากศูนยบมเพาะฯ และสำเร็จการศึกษาแลวสามารถเปนเจาของธุรกิจ 

  5. มีการนำสิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร โครงการธุรกิจ โครงงาน ฯลฯ มาตอยอดในเชิงพาณิชย 
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน 126  ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  

จังหวัดแมฮองสอน  58000

  โทรศัพท 0-5361-1848  โทรสาร 0-5361-1847

  E-mail   Website www.nawamin.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

                  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน เปนสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่   23 

กรกฎาคม 2530 ชื่อโรงเรียน “วิทยาลัยการอาชีพแมฮองสอน” ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยการอาชีพนวมิ

นทราชินีแมฮองสอน” เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2535 มีเนื้อท่ี 7 ไร 3 งาน 50 ตารางวา 

  พ.ศ. 2541 ไดรับการอนุมัติใหใชพื้นที่ของกรมปาไมจำนวน  94 ไร 3 งาน 91 ตารางวา ณ ปานา

สรอยแสง บานชานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เพื่อรองรับการขยายของวิทยาลัยในอนาคต 

  พ.ศ. 2530 ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพแมฮองสอน ตามโครงการวิทยาลัยเทคนิคแบบเบ็ดเสร็จ 

ซ่ึงเปนโครงการนำรอง ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 

  พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน” เปดดำเนินการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้น 

  เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางไฟฟา, แผนกวิชาการบัญชี, รับผูสำเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา หลักสูตร 3 ป 

พ.ศ. 2537 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกชางอิเล็กทรอนิกส,  

แผนกวิชาชางยนต รับผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา หลักสูตร 3 ป 

พ.ศ. 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกชางกอสราง รับผูสำเร็จ 

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา หลักสูตร 3 ป 

พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ หลักสูตร 2  

ป แผนกชางอิเล็กทรอนิกส, แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาชางไฟฟา รับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ (ปวช.) และสำหรับผูจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

  พ.ศ. 2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางยนต รับผูสำเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2 ป 

พ.ศ. 2545 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

รับผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา หลักสูตร 3 ป 

  เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ แผนกวิชาการบัญชี รับนักศึกษาที่

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2 ป 

พ.ศ. 2546 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ แผนกวิชา 

ชางกอสราง รับผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2 ป 

  พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

รับผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2 ป และรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาหลักสูตร 2 ป 

  พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แผนกวิชากอสราง รับผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2 ป 

  พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รับ

ผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หลักสูตร 2 ป 

                พ.ศ. 2560 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และรับ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หลักสูตร 2 ป 

 

  การจัดการศึกษา

  ปจจุบันวิทยาลัยฯ เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

 ประเภทวิชาที่เปดสอนประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร    

       1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป รับผูจบ ม.3 หรือเทียบเทาเขาเรียนในระบบปกติ  

ไดแก 

             ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

         1. สาขาวิชาชางไฟฟาชางไฟฟากำลัง 
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                2. สาขาวิชาชางยนต 

                3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

         4. สาขาวิชาชางกอสราง 

            ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

                1. สาขาวิชาการบัญชี 

            ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป รับผูจบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเทาเขาเรียน

ในระบบปกติ และระบบทวิภาคี ไดแก 

            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

         1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

         2. สาขาวิชาไฟฟากำลัง  สาขางานไฟฟากำลัง 

     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

                 1. สาขาวิชาการบัญชี 

            ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

  สภาพชุมชน

  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน  ตั้งอยูท่ี  126  ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  

จังหวัดแมฮองสอน  ซึ่งนับไดวาเปนวิทยาลัยการอาชีพฯ  เพียงไมกี่แหงในประเทศไทยที่ตั้งอยูกลางเมือง  จังหวัด

แมฮองสอน ตั้งอยูทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งหางจากกรุงเทพมหานครมาก

ท่ีสุดในภาคเหนือ มีระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 7,969,750 ไร ซ่ึงใหญเปนอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 7 ของประเทศ มีความยาวจาก

เหนือจรดใตประมาณ 250 กิโลเมตร กวางประมาณ 95 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ประเทศสหภาพพมาดานรัฐฉานตอนใต  รัฐคะยาบางสวน  

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  อำเภอเวียงแหง  อำเภอแมแตง  อำเภอแมแจม  อำเภอฮอด  และอำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม  

  ทิศใต ติดตอกับ  อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ประเทศสหภาพพมาดานรัฐคะยา  และรัฐคอทูเล  
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จังหวัดแมฮองสอนมีพรมแดนท่ีติดตอกับประเทศสหภาพพมา รวมทั้งสิ้น ยาว 483 กิโลเมตร แบงเปนพรมแดน

ทางบก ยาวประมาณ 326 กิโลเมตร และพรมแดนทางน้ำ ยาวประมาณ 157 กิโลเมตร (ดานแมน้ำสาละวิน ยาว 

127 กิโลเมตร และดานแมน้ำเมย ยาว 30 กิโลเมตร) ทุกอำเภอในจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสหภาพ

พมา 

  สภาพเศรษฐกิจ

  จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดชายแดนทางดานตะวันตกเหนือสุด อาณาเขตติดตอกับสหภาพพมา การคา

ตามแนวชายแดนในจังหวัดแมฮองสอน เปนการคาในระดับทองถ่ินที่เกิดขึ้นบริเวณตามแนวชายแดน โดยมีการ

ติดตอสัมพันธกันทั้งทางดานการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศของประชาชน ชุมชน หรือผูประกอบการ

คาขาย ซ่ึงพอคาสวนใหญเปนประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนที่ทำการติดตอคาขายกันมานานแลว  มีสาย

สัมพันธที่ดีกับคูคาและสามารถพูดภาษาทองถ่ินได ซึ่งตรงจุดนี้ถือวาเปนสิ่งที่สำคัญในดานการคากับคูคาฝงพมา

  สภาพสังคม

  ประชากรในจังหวัดแมฮองสอน มี 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

 1. คนไทยเชื้อสายไทยใหญ หรือคนไต เปนกลุมที่อยูบนพื้นที่ราบ และเปนประชากรสวนใหญของจังหวัด 

ชาวไทยใหญเรียกตัวเองวา "ไตโหลง" เรียกสั้น ๆ วา "ไต" พมา เรียกวา "ฉาน" หรือ "ชาน" ชาวไทยใหญอพยพมา

จากรัฐฉาน ซ่ึงเปนบานเมืองเดิมในประเทศพมาเขามาตั้งถ่ินฐานในจังหวัดแมฮองสอนหลายครั้งหลายคราดวยกัน 

 2. ชาวไทยภูเขา สวนใหญจะอาศัยและประกอบอาชีพอยูบนพ้ืนที่สูงมีจำนวนใกลเคียงกับคนเชื้อสายไทยใหญ 

โดยชาวไทยภูเขาจะอยูในทุกอำเภอ ประกอบดวยเผาตาง ๆ ดังนี้ 

 - กะเหรี่ยง เปนชนเผาท่ีมีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา จะตั้งถิ่นฐานอยูทุกอำเภอ เปนกลุมชนที่อาศัย

ในดินแดนแถบนี้มาชานาน บางหมูบานมีอายุมากกวา 100 ป กะเหร่ียงในแมฮองสอน มีสองกลุม คือ กะเหรี่ยง

โปว พบมากท่ี อ.แมสะเรียง , อ.สบเมย กับกะเหร่ียงสะกอพบอยูทุกอำเภอ 

 - มูเซอ แบงออกเปน 2 กลุม คือ มูเซอแดง และมูเซอดำ 

 - ลีซอ พบไดใน อ.ปาย และ อ.ปางมะผา 

 - ลัวะ เปนกลุมชนท่ีอาศัยในดินแดนลานนา รวมถึงแมฮองสอนมาตั้งแตโบราณปจจุบัน ชาวลัวะอพยพขึ้นไป

อยูบนพ้ืนท่ีภูเขาสูง ตั้งชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขา พบไดมากที่เขตรอยตอ อ.แมลานอย กับ อ.แมแจม จ.เชียง

ใหม 

 - แมวหรือมง เปนกลุมชาวเขาที่มีประชากรนอยท่ีสุดในแมฮองสอนแตมีอยูทุกอำเภอ แบงออกเปน 2 กลุม 

คือ มงขาวและมงลาย ซึ่งเรียกจาก สีกระโปรงของผูหญิงชาวมง 

 - ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปจจุบันมีอยูท่ีบาน ในสอย บานน้ำเพียงดิน และบานหวยเสือเฒา ในเขต

อำเภอเมือง 

 - จีนฮอ เปนกลุมชาวจีนที่เปนอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเขามาในประเทศไทย อยูที่ อ.ปาย 
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, อ.ปางมะผา และ อ.เมือง บางแหงตั้งเปนชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮอเทานั้น เชน หมูบานสันติสุข อ.ปาย และ

หมูบานแมออ อ.เมืองแมฮองสอน 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 268 0 28 296

ปวช.2 269 0 49 318

ปวช.3 189 0 0 189

รวม ปวช. 726 0 77 803

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 97 97

ปวส.2 119 9 128
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

รวม ปวส. 119 106 225

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 265 180 67.92

ปวส.2 146 128 87.67

รวม 411 308 74.94

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 239 135 56.49

ปวส.2 134 109 81.34

รวม 373 244 65.42

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
2 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 13 13 13

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 5 5 5

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 18 14 18

เจาหนาที่ 9 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
7 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

รวม ครู 36 32 36

รวมทั้งสิ้น 55 32 36

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 4 3 7

พาณิชยกรรม 1 1 2

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 1 1 2

รวมทั้งส้ิน 6 5 11

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 1

อาคารปฏิบัติการ 5

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 6

รวมทั้งสิ้น 14

  ขอมูลงบประมาณ
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 1496660.00

งบดำเนินงาน 2742700.00

งบลงทุน 1263500.00

งบเงินอุดหนุน 7810207.00

งบรายจายอื่น 6265100.00

รวมทั้งสิ้น 19578167.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  อาชีพสรางคุณภาพคน  และคนสรางคุณภาพสังคม

  อัตลักษณ

  การจัดการความรูอาชีวศึกษา

  เอกลักษณ

  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  ผูเรียนไดเรียนและฝกอบรมวิชาชีพอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

  พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณถาพผูเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหารจัดการ

  เปาประสงค

  1. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   1) มีความรูและทักษะในสาขาอาชีพที่เรียน 

   2) มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 

   3) มีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในระดับตน 

   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
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   5) มีความรูในการเปนผูประกอบการ 

   6) มีความสามารถในการจัดสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากความรูที่มี 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

   1) มีความรูและทักษะในสาขาอาชีพ 

   2) มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและจรรยาบรรณครู 

   3) มีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

   4) มีความสามารถในดารจัดการเรียนการสอน 

   5) มีความรูในการเปนผูประกอบการ 

   6) มีความสามารถในการวิจัย และการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

3. ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหารจัดการ 

   1) มีระบบการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

   2) มีระบบการดูแลผูเรียนที่มีคุณภาพ 

   3) มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

   4) มีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง 

   5) มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

   6) มีการพัฒนาอาคารสถานท่ีใหมีความสะอาด รมรื่น และปลอดภัย 

   7) สถานศึกษาคุณธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   8) การแสวงหาความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

  ยุทธศาสตร

  1.  ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

3. ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหารจัดการ

  กลยุทธ

  ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. มีความรูและทักษะในสาขาอาชีพที่เรียน 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับตน 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

5. มีความรูในการเปนผูประกอบการ 

6. มีความรูในการจัดสรางนวัตกรรมส่ิงประดิษฐจากความรูที่มี 
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ดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

1. มีความรูและทักษะในสาขาอาชีพ 

2.มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

3. มีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

4. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

5. มีความรูในการเปนผูประกอบการ 

6. มีความสามารถในการวิจัย และการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

 

ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหารจัดการ 

1. มีระบบการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

2. มีระบบการดูแลผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 

3 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

4. มีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง 

5. มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. มีการพัฒนาอาคารสถานท่ีใหมีความสะอาด รมรื่น และปลอดภัย 

7. สถานศึกษาคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

8. การแสวงหาความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ

V.2

รองชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

อุปกรณบริการโชครถจักรยา

นบนต
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วลายเสือ ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ผาปูโตะปกาเกอญอ ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลการดำเนินงานดีเดน ประจำ

ปงบประมาณ 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปรัตถกร ไชยสิริยานนท 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปพุทธศักราช 2561
ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปรัตถกร ไชยศิริยานนท 

รางวัลใบรับรองดานดิจิทัลมาตรฐานสากล ภายใตโครงการยกระดับ

สมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

ชนะ

เลิศ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

นางดวงสมร สงางาม 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวแสงออง ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันพิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

แมอองสอน



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

www.vesar.org/#/print_sar/2019 18/58

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวแสงออง ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะ พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวกชกร นิดรภูวดล 

การแขงขันทักษะ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายทนาชัย ญาโนสกุล 

การแขงขันทักษะ สาขางานจักรยานยนต อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายพรพิชัย โนนดวง 

การแขงขันทักษะ สาขางานจักรยานยนต
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายวิทยา นึพอ 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายเสาร ทนุธรรมสกุล 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายภานุรุจ สกุลวุฒิชัย 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายเจษฎาภรณ รัตนไพบูลย 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายจักริน รักทอง 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายจรูญโรจน งานดีศรีเจริญ 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายชนวีย ฤกษภิญโญ 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายกิตติภาค พนาสูง 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายธนกฤต จรรยาธาร 

การแขงขันทักษะ สาขางานปูน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิรโชติ ขจรสุคนธ 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายภาคภูมิ ทรงสุขใจ 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายสมศักดิ์ ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายสุรเชตร หลุทาน 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตดีเซลควบคุม

อิเล็กทรอนิกส

ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายณัฐพงษ เขตตมาส 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตดีเซลควบคุม

อิเล็กทรอนิกส

ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายนนทกร เกะโพ 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตแกสโซลีน
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายนอง ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะ สาขางานเครื่องยนตแกสโซลีน
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายเรวัตร สัมฤทธิ์โชคทวี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายอนันต คีรีสกุลสิงห 

การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายเวชพิสิฐ เมืองไทยเจริญ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายอำพล อดิรัตนชัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายชียวัฒน ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายดวงจันทร ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบพัฒนา

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายอนันตสิทธ์ิ ชียสิทธิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบพัฒนา

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายพงศกร องอาจศักดิ์ศรี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบพัฒนา

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายธนาวุฒิ สุริยะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบพัฒนา

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายคำแกว ไมมีชื่อสกุล 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสมบูรณ ปุณยาภรณ 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายวีรวุฒิ ไพศาลนิรันดรกาล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต (ระดับภาค)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสุรสิทธิ์ จุลบุตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต (ระดับภาค)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายอธิป แสงเพียรอุดมสุข 

กีฬาเซปกตะกรอทีมชุดชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีรไนย ม่ันคง 

กีฬาเซปกตะกรอทีมชุดชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายไก ไมมีชื่อสกุล 

กีฬาเซปกตะกรอทีมชุดชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนารี คีรีสุภาสิน 

การประกวดเพลงไทยลูกทุง หญิง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมอองสอน

นางสาวอรัญญา ไมมีชื่อสกุล 

การประกวดเพลงไทยสากล หญิง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายปยะกุล บัววัฒนา 

การแขงขันทักษะการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายธนกฤต ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายจอ ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวรสิตา เมธาพรปณทรีย 

การแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวอรุโนทัย ยุวโรจนอมร 

การแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวประภาพร วงศธรรมชาติ 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวดรุณี สีใส 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายวัชรพงษ เสซู 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนต ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายนนทกร เกะโพ 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนต ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายทุนจ่ิง ไมมีชื่อสุกล 

การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายทนาชัย ญาโนสกุล 

การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายณัชพล รักสัตยสัญญา 

การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายฉัตรมงคล ธวัศรัตนศิริ 

การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายมินธาดา เมืองเมา 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายจิราเจต จอยแปง 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายวีรวุฒิ ไพศาลนิรันดรกาล 

การแขงขันทักษะงานรถจักรยานยนต ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

แมฮองสอน

นายสุรสิทธิ์ จุลบุตร 

การแขงขันทักษะงานรถจักรยานยนต ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนรวิชญ เทพบุญ 

การแขงขันทักษะการออกแบบและการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายนพดล โปราพันธ 

การแขงขันทักษะการออกแบบและการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ิอาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายวุฒิเกียรติ ขจรสุคนธ 

การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายจามเมิง ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายธวัชชัย หวยสาม 

การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายเนมู ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายสมชาย วุฒิรุงโรจน 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุน 18 ป

ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวนภัสวรรณ ยอนพิพัฒน 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุน 18 ป

ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวยุย พงศษา 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร รุน 18

ป หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนภัสวรรณ ยอนพิพัฒน 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กรีฑา ทุมน้ำหนัก รุน 18 ป

หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายสุทธิพงษ กวางทู 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน

18 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายเกรียงไกร พากอ 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน

18 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายวีรวัฒน แซหลอ 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน

18 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายสมศักดิ์ รัฐพลวรรณชัย 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน

18 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายปฏิพล ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน

18 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายนิวรณ ไมมีชื่อสกุล 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน

18 ป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
จังหวัด

แมฮองสอน

นายชนิตพล ไมมีชื่อสกุล 

วิ่ง 1,500 เมตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

นาน

นางสาววรนันท พชรมิธิกรกุล 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยปอกเปลือกมะพราวแหง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายณัฐวุฒิ บุญรักษา 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยปอกเปลือกมะพราวแหง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมองสอน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรอุมา ไมมีชื่อสกุล 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชอดอกไมจากริบบิ้น

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายยยทิพัฒน หงษสิทธ์ิ 

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวพรทิพย ไมมีชื่อสกุล 

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวสรวีย สุริยาจรัสแสง 

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวกนกรัชนันท วิริยะปญญาธนกุล 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องแกะกระเทียม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นายยศกร วิศรุตพงศ 

สิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องแกะกระเทียม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาวมนัญญา พนาดี 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชอดอกไมจากริบบิ้น

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน

นางสาววรนันท พชรมิธิกรกุล 

สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยปอกเปลือกมะพราวแหง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายณัฐวุฒิ บุญรักษา 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยปอกเปลือกมะพราวแหง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวอรอุมา ไมมีชื่อสกุล 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชอดอกไมจากริบบิ้น

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายนนทิพัฒน หงษสิทธ์ิ 

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพรทิพย ไมมีชื่อสกุล 

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวสรวีย สุริยาจรัสแสง 

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวกนกรัชนันท วิริยะปญญาธนกุล 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องแกะกระเทียม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายยศกร วิศรุตพงศ 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องแกะกระเทียม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวมนัญญา พนาดี 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชอดอกไมจากริบบิ้น

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค อาชีวศึกษาสุโขทัย

นางสาวพรพรรณ กิตติดานุวงศ 

โครงงานการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารชีวภาพจากใบตองตึง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกุลกันยา กาญจนโอภา 

โครงงานการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารชีวภาพจากใบตองตึง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัจสิญาณ ฐากูล 

โครงงานการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารชีวภาพจากใบตองตึง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 29

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

1.11 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

  ผูสำเร็จการศึกษาตามเกณฑการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด หรือ

ภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด

1.12 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  ผูสำเร็จการศึกษาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค
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1.21 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21

  สถานประกอบการหรือหนวยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษา

เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

1.31 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

  สถานประกอบการหรือหนวยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษา

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale) 5 ระดับ

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

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

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

2.11 แผนการเรียนตามหลักสูตร

  สถานศึกษามีแผนการเรียนของแตละสาขาวิชาตามหลักสูตรที่เปดสอน

2.12 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ และรายงานผลการใชหลักสูตร

2.21 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

  ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด จัดการเรียนการสอนตาม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดีพึงปฏิบัติ เชน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา มีการจัดทำใบ

ชวยสอน มีการจัดทำสื่อการสอน มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการบันทึก

หลังการสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการดูแลชวยเหลือผูเรียน

มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสม มีการนิเทศการสอน ฯลฯ เปนตน

2.22 การพัฒนาครู

  การพัฒนาครูเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ และวิชาชีพ อยางเปนระบบตอเนื่อง

ดวยกระบวนการ ID Plan และ PLC หรือวิธีการอื่นๆ

2.31 การบริหารจัดการบุคลากร

  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ตามความรู ความสามารถ ตลอดจนจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง

กับงานที่รับผิดชอบ มีการนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุม

2.32 การบริหารจัดการสภาพแวดลอม ภูมิทัศน

  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหมีความสะอาด รมรื่น มีความปลอดภัย เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษาและการใชงาน

2.33 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน และโรงฝกงาน

  สถานศึกษามีแผนการใช และใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน และโรงฝกงาน ควบคุม

ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา ใหมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใชงาน ตลอดจนการจัดเวรยามดูแลรักษา

ความปลอดภัย

2.34 การบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สถานศึกษามีแผนการใช และใชศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการใหบริการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และการใชงาน

2.35 การบริหารจัดการครุภัณฑของสถานศึกษา
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  สถานศึกษามีฐานขอมูลครุภัณฑของสถานศึกษา และมีแผนการซอมแซม หรือปรับปรุง หรือจัดหา

ครุภัณฑของสถานศึกษา ใหเพียงพอและพรอมใชงาน

2.36 การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา

  สถานศึกษามีแผนการใชงบประมาณของสถานศึกษา และมีการควบคุมการใชงบประมาณของสถาน

ศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของการใชเงินงบประมาณ

2.37 การบริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  สถานศึกษามีกระบวนการจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการประเมินผล

การดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ

2.41 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย

  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย โดยใช รูปแบบ

SPIE (Situation, Plan, Implementation และ Evaluation) เชน สถานศึกษาพอเพียง, สถานศึกษาตา

รอยพระราชดำริ, สถานศึกษาคุณธรรม, ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, โรงเรียนสีขาว, การลดการออกกลาง

คัน, การปองกันการทะเลาะวิวาท, การปองกันการทองไมพรอม, การรูเทาทันและปองกันการทุจริต, ศูนย

ซอมสรางเพื่อชุมชน (ศูนยจังหวัด/สถานศึกษา), สิ่งประดิษฐ (Innovation), โครงงานวิทยาศาสตร, อาชีวะ

รวมดวยชวยประชาชน, ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา, ID Plan (Individual Plan), PLC

(Professional Learning Community), ความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา,

การเพิ่มปริมาณผูเรียน, กิจกรรมลูกเสือ, กิจกรรม อวท. ฯลฯ เปนตน

   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 สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

3.11 ความรวมมือกับเครือขายเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษามีกระบวนการความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหง

การเรียนรู

3.21 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู

  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือรวมกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรตางๆ ที่

สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

3.22 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน

  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูเรียน

หรือรวมกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

3.31 ดานการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

  การบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
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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. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

          ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่ผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพใน

ระดับ ปวช. จำนวน  166 คน  คิดเปนรอยละ  93.26 ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี 

และผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวส. จำนวน  118 คน คิดเปนรอยละ  100  

ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี   รวมผูที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. 

และ ปวส.  จำนวน 284 คน  คิดเปนรอยละ  95.95  ระดับของเกณฑประเมินระดับ

คุณภาพอยูในระดับ  ดี 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

          ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ในระดับ ปวช. จำนวน  136 คน  คิดเปนรอยละ  80.00 

ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี  และผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวส. 

จำนวน  91 คน คิดเปนรอยละ  77.78  ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี   รวมผูที่สอบ

ผานมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.  จำนวน 227 คน  คิดเปนรอยละ  

79.09  ระดับของเกณฑประเมินระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดี

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

          จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบความสำเร็จ 50 คน  จากจำนวนผูเรียนกลุม
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เปาหมายที่ผานการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 59 คน   สถานศึกษามีผลการการประเมินศูนยบม

เพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด ระดับภาค(ภาคเหนือ)  4 ดาว และระดับชาติ 5 ดาว   ระดับเกณฑการ

ประเมินระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

          ในปการศึกษา 2562  ดานทักษะและการประยุกตใช สถานศึกษามีการสงเสริม 

สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด 

แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด หรือ

หนวยงานอื่นๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด  ระดับ

ภาค  และระดับชาติ  ระดับเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การดูแลและแนวแนวผูเรียน 

     การดูแลและแนวแนวผูเรียน  ในปการศึกษา 2562  นักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จศึกษา

ในระดับ   ปวช. จำนวน  135 คน  คิดเปนรอยละ  56.48  และสำเร็จการศึกษาในระดับ  

ปวส. จำนวน  109 คน คิดเปนรอยละ  81.34  รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับ  ปวช. และ 

ปวส.  จำนวน 247 คน  คิดเปนรอยละ  65.41  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  

พอใช 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

        ในปการศึกษา 2562 พบวาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน 

ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียนมีการปฏิบัติตามประเด็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคาเปนรอย

ละ 92.94  

3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา   

     1.3.1 เชิงปริมาณ 

 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รวมทั้งสิ้น 334 

คน ดังนี้  

 1.3.1.1 ระดับ ปวช.  จำนวน     206   คน 
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 1.3.1.2 ระดับ ปวส.  จำนวน     128    คน  

     1.3.2 เชิงคุณภาพ 

 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รวมเฉลี่ย รอย

ละ  85.32 ดังนี้ 

 1.3.2.1 ระดับ ปวช.  รอยละ  83.49 

 1.3.2.2 ระดับ ปวส.  รอยละ  88.28 

     1.3.3 ผลสะทอน 

 องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ

สงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รวมทั้งสิ้น 99 หนวยงาน ดังนี้ 

 1.3.3.1 สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระจำนวน 

77 สถานประกอบการ 

 1.3.3.2 ศึกษาตอจำนวน  22 สถาบันการศึกษา

  2) จุดเดน

  1. ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่ผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ 

ปวช. จำนวน  166 คน  คิดเปนรอยละ  93.26 ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี  และผานการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวส. จำนวน  118 คน คิดเปนรอยละ  100  ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี   

รวมผูท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส.  จำนวน 296 คน  คิดเปนรอยละ  95.95  ระดับ

ของเกณฑประเมินระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดี 

2. ดานทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  ในปการศึกษา 2562 พบวาระดับความพึง

พอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน คิดเปนรอยละ 90.45  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จศึกษาในระดับ   ปวช. จำนวน  

143 คน  คิดเปนรอยละ  59.83  และสำเร็จการศึกษาในระดับ  ปวส. จำนวน  104 คน คิดเปนรอยละ  

77.61  รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.  จำนวน 247 คน  คิดเปนรอยละ  66.22  ระดับ

เกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  พอใช

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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  1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู และเจาหนาที่  ใหเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม พรอมที่จะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2. โครงการพัฒนาจิต  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู และเจาหนาที่ใหเปนผูมีจิตใจงดงาม คิดและทำในเชิงบวก 

3. โครงการสงเสริมการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  เพ่ือพัฒนานักเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได 

3. โครงการสงเสริมการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต  เพ่ือใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลตามที่ครูไดมอบหมาย หรือที่

ตองการรู

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

          สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง

เปนระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  ดังนี้  

        1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 

 5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

        ในปการศึกษา 2562 สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดเปนรอยละ 

100 ระดับเกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
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กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

        ในปการศึกษา 2562 สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดเปนรอยละ 

100 ระดับเกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

          ในปการศึกษา 2562 ครูสงแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียงทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จ านวน 3ุ6 คน คิดเปน

รอยละ 100  และ    ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2562 จ านวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

100   

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

          ในปการศึกษา 2562  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ  100 

3. การจัดการเรียนการสอน 

          ในปการศึกษา 2562  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีดีพึงปฏิบัติ เชน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา มีการจัดทำใบชวยสอน มี

การจัดทำสื่อการสอน มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการ

บันทึกหลังการสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการ

ดูแลชวยเหลือผูเรียน มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสม มีการนิเทศการสอน ฯลฯ เปนตน  

คิดเปนรอยละ  100 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

          ในปการศึกษา 2562  ครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูล

สารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวย

เหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ คิดเปนรอยละ 100    

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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          ในปการศึกษา 2562  ครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาการ ศึกษาดู

งาน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  คิดเปน

รอยละ  100 

6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

         ในปการศึกษา 2562  มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ครบทุกสาขาวิชา

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

          วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดโดย

งาย และมีการควบคุมสิทธิในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ โดยเจาหนาที่ ทำใหระบบมีความ

ปลอดภัยสูง มีการปรับปรุงขอมูลอยูอยางสม่ำเสมอ และมีการสำรองขอมูลเปนประจำ  มีการ

ประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ซึ่งอยูในระดับ

คะแนน 4.37  อยูในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

          สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   

          สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ

สื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

อํานวยประโยชนสําหรับให็บริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใช

บริการ   อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม           

4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

          สถานศึกษามีแผนการใช และใชศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใหบริการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และการ

ใชงาน  อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    
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5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

          สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ   

ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทัน

เหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ   อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

          สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช

วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

          ข้ันที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                 1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

                 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

          ข้ันที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                 2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 

                 2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน 

          ข้ันที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                 3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 

                 3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 

                 3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 

                 3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

          ข้ันที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
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                4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

          ข้ันที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  1. แผนการเรียนตามหลักสูตร  ในปการศึกษา 2562 มีครูสงแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิด

เปนรอยละ 100      และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

2.การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปการศึกษา 2562  มีครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา  คิดเปนรอยละ  

100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

3. การพัฒนาครู  ในปการศึกษา 2562  มีครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน เขารวม

โครงการแลกเปล่ียนครูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  100  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

4. การบริหารจัดการบุคลากร  ในปการศึกษา 2562 มีการจัดการคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 

5. การบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ

เกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในปการศึกษา สาขาวิชาที่มีการการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 33.33 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. โครงการปรับปรุงแผนการเรียน  เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนทุกแผนกวิชาและทุกระดับที่

เนนสมรรถนะของผูเรียน 

2. โครงการครูดีมีคุณภาพ  เพ่ือจัดครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาและความรูความสามารถ  ตรงตามแผนกวิชาที่สอน 

3. โครงการคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหครูผูสอนทุกคนไดจัดการเรียนการสอนอยางมืออาชีพ  ที่มี

คุณภาพ 
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4. โครงการพัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

5. โครงการสงเสริมการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง

ประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม

แหงการเรียนรู  อาทิเชน  โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน  โครงการจัดแผนการเรียนรู 

Entrepreneurship  รวมกับ  Hertford  Regional  College  UK   โครงการฝกอบรม

วิชาชีพระยะสั้นในศูนยผูพักพิงจากการสูรบบานในสอย  และบานแมสุริน  จังหวัดแมฮองสอน 

กับ  Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) ฯลฯ  ในปการ

ศึกษา 2562  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ระดับเกณฑประเมิน  

ระดับคุณภาพ  ดี

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ระดับ ปวช. 3 

จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการ 1 ชิ้นงาน ตอนักเรียน 3 คน  ระดับ 

ปวส. 2 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการ 1 ชิ้นงาน ตอนักเรียน 2 คน  

ในปการศึกษา 2562  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน  คิดเปน

รอยละ  100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 5 ดาว  

ประจำปงบประมาณ 2562 
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2. การสรางความรวมมือและสังคมแหงการเรียนรูที่ผานมาอยูในระดับคุณภาพดี ซึ่งทุกหนวยงานที่ให ความรวมมือ

ในการการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน เชน สถานประกอบการ ครูผูเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาตางๆ ครู

ภูมิปญญาทองถิ่น 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ระดับ ปวช. 3 จำนวนนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานวิจัยและโครงการ 1 ชิ้นงาน ตอนักเรียน 3 คน  ระดับ ปวส. 2 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

วิจัยและโครงการ 1 ชิ้นงาน ตอนักเรียน 2 คน  ในปการศึกษา 2562  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัยของนักเรียน  จำนวนโครงการท่ีนักเรียน นักศึกษาไดสงเลมโครงการ จำนวน 157 โครงการ จากเลม

โครงการท้ังหมดท่ีตองสง คิดตามอัตราสวน จำนวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 138.94  อยูในเกณฑ ดี 

4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู  ในปการศึกษา 2562  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัยของครู  คิดเปนรอยละ  100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู ที่ยังไมเขาเกณฑสำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช) 

2. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ยังไมไดรับรางวัลระดับภาค  หรือ

ระดับชาติ 

3. การพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ในการรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะและความรูความ

สามารถระหวางครูผูสอน และครูฝกในสถานประกอบการที่มีการขอตกลงรวมกัน ในการพัฒนาบุคลากรตอไป

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. โครงการสรางสื่อการเรียนรูจากความรูและทักษะสาขา 

2. โครงการสงเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเพิ่มข้ึนในแตละสาขาวิชา
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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 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 112

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 97.39

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 21

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 84.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

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

ละ 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 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 4 60

ผลรวมคะแนนท่ีได 76

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

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

ละ 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 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 13

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 52.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

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

ละ 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



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

www.vesar.org/#/print_sar/2019 44/58

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 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

ละ 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 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

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 (รอย

ละ 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 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

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

ละ 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 (รอย

ละ 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 (รอย

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 88.94

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 97.39

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 84

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 80

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.24

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.60

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 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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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  6.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

6.1.1 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ

ของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามรายการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ดี

ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จศึกษาในระดับ   ปวช. จำนวน  143 

คน  คิดเปนรอยละ  59.83  และสำเร็จการศึกษาในระดับ  ปวส. จำนวน  104 คน คิดเปน

รอยละ  77.61  รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.  จำนวน 247 คน  คิด

เปนรอยละ  66.22

6.1.2 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามรายการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่ผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. 

จำนวน  166 คน  คิดเปนรอยละ  93.26 ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี  และผาน

การสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวส. จำนวน  118 คน คิดเปนรอยละ  100  ระดับ

ประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี   รวมผูที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. และ 

ปวส.  จำนวน 296 คน  คิดเปนรอยละ  95.95

6.1.3 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ใหสถานศึกษารายงานผล

สัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะ

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562 พบวาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มี

ตอคุณภาพของผูเรียน  คิดเปนรอยละ 90.45

6.1.4 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562 พบวาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มี

ตอคุณภาพของผูเรียนมีการปฏิบัติตามประเด็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคาเปนรอยละ 

92.94

  2) จุดเดน

  1. ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่ผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ 

ปวช. จำนวน  166 คน  คิดเปนรอยละ  93.26 ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี  และผานการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวส. จำนวน  118 คน คิดเปนรอยละ  100  ระดับประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี   

รวมผูท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส.  จำนวน 296 คน  คิดเปนรอยละ  95.95  ระดับ

ของเกณฑประเมินระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดี 

2. ดานทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  ในปการศึกษา 2562 พบวาระดับความพึง

พอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน คิดเปนรอยละ 90.45  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จศึกษาในระดับ   ปวช. จำนวน  

143 คน  คิดเปนรอยละ  59.83  และสำเร็จการศึกษาในระดับ  ปวส. จำนวน  104 คน คิดเปนรอยละ  

77.61  รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.  จำนวน 247 คน  คิดเปนรอยละ  66.22  ระดับ

เกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  พอใช

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู และเจาหนาที่  ใหเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม พรอมที่จะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2. โครงการพัฒนาจิต  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู และเจาหนาที่ใหเปนผูมีจิตใจงดงาม คิดและทำในเชิงบวก 

3. โครงการสงเสริมการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  เพ่ือพัฒนานักเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได 
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3. โครงการสงเสริมการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต  เพ่ือใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลตามที่ครูไดมอบหมาย หรือที่

ตองการรู

  6.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

6.2.1 แผนการเรียนตามหลักสูตร ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาแผนการเรียนตามหลักสูตร ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562 มีครูสงแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิดเปนรอย

ละ 100      และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100

6.2.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปการศึกษา 2562 คิดเปนรอย

ละ 100

6.2.3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562  มีครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา  คิดเปนรอยละ  100

6.2.4 การพัฒนาครู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการพัฒนา

ครู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562  มีครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน เขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  
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100

6.2.5 การบริหารจัดการบุคลากร ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาการบริหารจัดการบุคลากร ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562 มีการจัดการคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  คิดเปนรอย

ละ 100

6.2.6 การบริหารจัดการสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหมีความสะอาด รมรื่น มีความปลอดภัย เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษาและการใชงาน  และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถาน

ศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู เพียงพอตอปริมาณผูเรียน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใช

ในการเรียนการสอน

6.2.7 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน และโรงฝกงาน ใหสถานศึกษา

รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน

และโรงฝกงาน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ

พรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

6.2.8 การบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียน

รู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการพัฒนาดูแลศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการมีสวนรวมของครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน

6.2.9 การบริหารจัดการครุภัณฑของสถานศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการครุภัณฑของสถานศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

ระดับคุณภาพในการสำหรับการจัดหา  การซอมแซม  หรือการปรับปรุงครุภัณฑ  ผลการ

ประเมินอยูในระดับ  4.16

6.2.10 การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ดี

ความพึงพอใจตอการใชงบประมาณของสถานศึกษา และมีการควบคุมการใชงบประมาณของ

สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา อยูที่ 3.51 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี

6.2.11 การบริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ใหสถานศึกษารายงานผล

สัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

สถานศึกษามีกระบวนการจัดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการ

ประเมินผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ   และไดมี

การวิเคราะห จัดทำแบบโครงการบริหารความเสี่ยง ที่สำคัญอยางนอย 5 ดานไดแก ดานความ

ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยมี

สวนรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษาในแตละสาขา ผูปกครอง  อยูในระดับคุณภาพ ดี
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6.2.12 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย ให

สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ

ท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมาย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

จำนวนโครงการทั้งหมด ปการศึกษา 2562  จำนวน   40 โครงการ  จำนวนโครงการที่

ดำเนินการเสร็จเรียบรอย ปการศึกษา 2562 จำนวน  36  โครงการ  คิดเปนรอยละ 

90 อยูในระดับ ดี

  2) จุดเดน

  1. แผนการเรียนตามหลักสูตร  ในปการศึกษา 2562 มีครูสงแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิด

เปนรอยละ 100      และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 

2.การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปการศึกษา 2562  มีครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา  คิดเปนรอยละ  

100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

3. การพัฒนาครู  ในปการศึกษา 2562  มีครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน เขารวม

โครงการแลกเปล่ียนครูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  100  ระดับเกณฑ

ประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี 

4. การบริหารจัดการบุคลากร  ในปการศึกษา 2562 มีการจัดการคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

คิดเปนรอยละ 100  ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 

5. การบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ

เกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในปการศึกษา สาขาวิชาที่มีการการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 33.33 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับเกณฑประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. โครงการปรับปรุงแผนการเรียน  เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนทุกแผนกวิชาและทุกระดับที่

เนนสมรรถนะของผูเรียน 
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2. โครงการครูดีมีคุณภาพ  เพ่ือจัดครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาและความรูความสามารถ  ตรงตามแผนกวิชาที่สอน 

3. โครงการคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหครูผูสอนทุกคนไดจัดการเรียนการสอนอยางมืออาชีพ  ที่มี

คุณภาพ 

4. โครงการพัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

5. โครงการสงเสริมการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

  6.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

6.3.1 ความรวมมือกับเครือขายเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู ใหสถาน

ศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูความรวมมือกับเครือขายเพื่อพัฒนาผูเรียนและ

คนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ในปการศึกษา 2562 การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศ

6.3.2 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ครูผูสอนที่ทำวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปน

รอยละ 100

6.3.3 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน ใหสถานศึกษารายงานผล

สัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

จำนวนโครงการที่นักเรียน นักศึกษาไดสงเลมโครงการ จำนวน 157 โครงการ จากเลม

โครงการทั้งหมดที่ตองสง คิดตามอัตราสวน จำนวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 100

6.3.4 ดานการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการ
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ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ไดรับรางวัลระดับ 5 ดาว

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 5 ดาว  

ประจำปงบประมาณ 2562 

2. การสรางความรวมมือและสังคมแหงการเรียนรูที่ผานมาอยูในระดับคุณภาพดี ซึ่งทุกหนวยงานที่ให ความรวมมือ

ในการการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน เชน สถานประกอบการ ครูผูเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาตางๆ ครู

ภูมิปญญาทองถิ่น 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ระดับ ปวช. 3 จำนวนนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานวิจัยและโครงการ 1 ชิ้นงาน ตอนักเรียน 3 คน  ระดับ ปวส. 2 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

วิจัยและโครงการ 1 ชิ้นงาน ตอนักเรียน 2 คน  ในปการศึกษา 2562  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัยของนักเรียน  จำนวนโครงการท่ีนักเรียน นักศึกษาไดสงเลมโครงการ จำนวน 157 โครงการ จากเลม

โครงการท้ังหมดท่ีตองสง คิดตามอัตราสวน จำนวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 138.94  อยูในเกณฑ ดี 

4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู  ในปการศึกษา 2562  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัยของครู  คิดเปนรอยละ  100  ระดับเกณฑประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู ที่ยังไมเขาเกณฑสำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช) 

2. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ยังไมไดรับรางวัลระดับภาค  หรือ

ระดับชาติ 

3. การพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ในการรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะและความรูความ

สามารถระหวางครูผูสอน และครูฝกในสถานประกอบการที่มีการขอตกลงรวมกัน ในการพัฒนาบุคลากรตอไป

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. โครงการสรางสื่อการเรียนรูจากความรูและทักษะสาขา 

2. โครงการสงเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเพิ่มข้ึนในแตละสาขาวิชา
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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. โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2562

2. โครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติดานอาชีวศึกษา

ป 2562 (V-net)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. 1. โครงการมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดแมฮองสอน

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. 1. กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา โครงการ 5 ดี 5

เกง

1.11 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 1. 1. โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2562

1.12 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 1. 1. โครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติดานอาชีวศึกษา

ป 2562 (V-net)

1.21 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่

21
1. 1. โครงการมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดแมฮองสอน

1.31 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 1. 1. กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา โครงการ 5 ดี 5

เกง

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในสาขางานหรือรายวิชารวมกับ

สถานประกอบการ 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง

การจัดกระยบงนการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวม

กับสถานระกอบการ การเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และ

สรางความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. การสงแผนการสอน ประจำภาคเรียน 1/2562 และ

2/2562 2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ

แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)และการขับเคลื่อน กระบวนการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning

Community : PLC) และการจัดทำแผนการสอนเนนสมรรถนะ

ใหกับครูผูสอน

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถาน

ท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน

ฟารม 2. ดำเนินการพัฒนาดูแลการใชศูนยวิทยบริการ สื่อการ

เรียนรู แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรนับการ

จัดตั้งศูนยการศึกษาภาษาและเทคโนโลยี

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการศึกษาเรียนรูงานกอสราง 2. โครงการรวมสราง

จิตสำนึก อุดมการณ ความรักชาติ ประจำปงบประมาณ 2562

3. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูงานกอสรางดวยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2.11 แผนการเรียนตามหลักสูตร 1. 1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในสาขางานหรือรายวิชารวมกับ

สถานประกอบการ

2.12 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1. 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดกระยบงนการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมกับสถานระกอบการ

การเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และสรางความรวมมือกับภาค

รัฐและเอกชน

2.21 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1. 1. การสงแผนการสอน ประจำภาคเรียน 1/2562 และ

2/2562 2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ

2.22 การพัฒนาครู 1. 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

(ID PLAN)และการขับเคลื่อน กระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการ

จัดทำแผนการสอนเนนสมรรถนะใหกับครูผูสอน

2.31 การบริหารจัดการบุคลากร 1. 1. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปการศึกษา 2562

2.32 การบริหารจัดการสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 1. 1. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถาน

ท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน

ฟารม
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.33 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองเรียน

และโรงฝกงาน

1. 1. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถาน

ท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน

ฟารม

2.34 การบริหารจัดการศูนยวิทยบริการ ส่ือการเรียนรู แหลง

เรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. 1. ดำเนินการพัฒนาดูแลการใชศูนยวิทยบริการ สื่อการเรียนรู

แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรนับการจัดตั้ง

ศูนยการศึกษาภาษาและเทคโนโลยี

2.35 การบริหารจัดการครุภัณฑของสถานศึกษา 1. 1. โครงการจัดหา ซอมแซม หรือการปรับปรุงครุภัณฑ

2.36 การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา 1. 1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2562

2.37 การบริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียง

1. 1. โครงการประกวดดนตรีไทยสากล ตานยาเสพติด 2. โครงการ

ตรวจปสสาวะและหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา

2.41 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญท่ีหนวย

งานตนสังกัดมอบหมาย

1. 1. โครงการศึกษาเรียนรูงานกอสราง 2. โครงการรวมสราง

จิตสำนึก อุดมการณ ความรักชาติ ประจำปงบประมาณ 2562

3. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูงานกอสรางดวยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยรวมกับสถานประกอบการ 2.

การจัดการเรียนการสอนระยะสั้น 3. การจัดประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพสำหรับผูเรียนในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 4. โครงการ

ศึกษาเรียนรูงานกอสราง 5. โครงการศึกษาดูงานตามรอยพระ

ยุคลบาท ประจำปการศึกษา 2562 6. โครงการสงเสริมความรู

และการสรางพ้ืนฐานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การตองลาย

ปานซอย (ชวงที่ 2) 7. โครงการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง การส

ราเอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ประจำปการศึกษา 2562 8. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูงาน

กอสรางดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9. โครงการ

สัมมนาความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 10. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป ของสถาน

ศึกษา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน

3.11 ความรวมมือกับเครือขายเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชน

สูสังคมแหงการเรียนรู

1. 1. โคงการประกวดโครงงานวิทย 2. โครงการประกวดสิ่ง

ประดิษฐคนรุนใหม ป 2562 3. โครงการวันวิทยาศาสตร

3.21 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของครู 1. 1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.22 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของ

นักเรียน

1. 1. โคงการประกวดโครงงานวิทย 2. โครงการประกวดสิ่ง

ประดิษฐคนรุนใหม ป 2562 3. โครงการวันวิทยาศาสตร

3.31 ดานการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผู

ประกอบการ (เขียนแผนธุรกิจ) 2. โครงการศึกษาดูงานบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำป 2562 3. โครงการหารายได

ระหวางเรียน 4. โครงการนวมินคอฟฟ 5. โครงการนวมินทร

เซอรวิส ป 2562 6. โครงการน้ำพริกกากหมู สมุนไพร 7.

โครงการพืชผักสมารทฟารม 8. โครงการผูบาวสกรีน 9.

โครงการ ส.คลีนิก เจริญยนต 10. โครงารลายไตเซอรวิส 11.

โครงการ@ Ribbon


