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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ  ดังนี ้
 1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา
ท่ีจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1.1  ผลผลิต (Output)  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 1)  ด้านความรู้ 
  1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  2.1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
         มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  2.2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3.1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  3.2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  3.3)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
                           หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  2.1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  2.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
                            การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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  2.3)  การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  2.4)  การบริหารจัดการช้ันเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  2.5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  2.6)  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
                               มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 3) ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1)  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา      
                               มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  3.2)  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม มีคุณภาพอยู่ 
                               ในระดับยอดเย่ียม 
  3.3)  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  3.4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  3.5)  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                               มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  4.1)  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  1.2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  1.3)  การบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 2) ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  2.1)  ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ งานวิจัย  
                                 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  1.1.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 1)  ด้านความรู้ 
     ผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา  
 2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และสามารถน าความรู้ทักษะ
วิชาชีพประยุกต์ใช้ได้ รวมท้ังสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา จากผลรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
วิชาการ  
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 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถน าความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
     มีหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการฝึกอาชีพตามสาขาวิชา คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านจาก  
การท่ีสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน จากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 3) ด้านการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถน าข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา              
มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
     การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
 2) ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    ผู้เรียน สามารถน าความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ร่วมประกวดแข่งขันและสร้างช่ือเสียงแก่สถานศึกษา 
 1.1.3 ผลสะท้อน 
 1)  จากการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพใน
ด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลในด้านวิชาชีพ วิชาการ และกีฬานันทนาการ เป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่สถนศึกษา               
และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ปกครอง รวมถึงสถานประกอบการ ในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานตามสาขาวิชาชีพ  
 2) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น จากการที่สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ทักษะทางวิชาชีพไปให้บริการชุมชนในท้องถิ่น ในโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โครงการ 
Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จังหวัดเคล่ือนท่ี อ าเภอ...ยิ้ม และกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ 
 3) สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมีกระบวนการในการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง                  
ในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพิ่มมากขึ้นทุกปีการศึกษา 
จุดเด่น   
 1. คุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถและทักษะวิชาชีพ วิชาการ และกีฬา โดยได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันกีฬาในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
มีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และท าให้สถานศึกษาได้รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ตามโครงการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100% โดยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU)           
กับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังได้รับค าช่ืนชมจากสถานประกอบการในการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองในการส่งผู้เรียนเข้าเรียน
ในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 4. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการ 
มีการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
          5.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผู้เรียนมีส่วนร่วมบริการชุมชน   
การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา  
6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนจัดท าส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนเป็นท่ียอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ และด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารให้สูงขึ้น และส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 
 2. การติดตามดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อลด
ภาวะการออกกลางคัน 
 3.  การส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียน 
           4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและหลากหลายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลในงานต่างๆให้มีความถูกต้องรวดเร็วและได้มาตรฐาน 
 5. การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ และสามารถสร้าง
นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 6. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 7. การส่งเสริมครูผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา จัดท าวิจัย เพื่อพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนเพื่อให้มีทักษะ              
ในศตวรรษที่ 21 
 2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 3.  ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนให้สามารถน าทักษะมาสร้างธุรกิจสร้างรายได้ ในอนาคต 
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 5. ท าความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาฝึกอาชีพ
ได้ตรงตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเพิ่มขึ้น 
 6. ควรส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและหลากหลายมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลในงานต่างๆให้มีความถูกต้องรวดเร็วและได้มาตรฐาน 
 7. ควรส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
          8. สนับสนุนครู และผู้เรียนในการจัดท าและน าส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 9. ส่งเสริมครูผู้สอนในการจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ผู้เรียนเป็นท่ียอมรับ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
และมีงานท าตรงตามสาขาวิชา  
 2. พัฒนาการจัดการเรียนในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ           
ของผู้เรียน  ชุมชน สถานประกอบการ  และตลาดแรงงาน   
 3. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 4. ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 5. พัฒนาอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สภาพภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวก           
ท่ีเอื้อต่อกรจัดการเรียนการสอน  
 6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  เพื่อการพัฒนา 
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 1. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.1  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร สร้างผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.2  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองดี และพลโลกท่ีดี มีความเป็นไทย ยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน รวมไปถึงการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม สร้างค่านิยมท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และอดทน  
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 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.1  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี 100% โดยการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองจากสถาน
ประกอบการ  
 2.2 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  โดยได้ส ารวจข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ มีการประสานงานกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และได้น าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาแล้ว  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
 3.1  มีการบริหารโดยใช้ระบบการน าองค์กร และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในทุกกลุ่ม
บริหาร มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบอาศัยหลักการกระจายอ านาจและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน  บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 3.2  พัฒนาอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สภาพภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวก           
ท่ีเอื้อต่อกรจัดการเรียนการสอน มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย  
 3.3  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะท้ังในด้านวิชาชีพ วิชาการ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  
 4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผู้เรียนมีส่วนร่วมบริการชุมชน   การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนจัดท าส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนเป็นท่ียอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้เริ่มต้นด าเนินการต้ังแต่ 
พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน มีพัฒนาการและเปล่ียนแปลงตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง  แบ่งเป็น  4  ช่วงเวลาดังนี้ 
 ระยะท่ี 1  โครงการโรงเรียน-โรงงาน (Dual System) พ.ศ. 2527 – 2537 วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกช่างฝีมือ
ท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และประหยัดงบประมาณของรัฐบาล 
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 ระยะท่ี  2  โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (Dual Vocational System) พ.ศ. 2538 – 2541  
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความช่วยเหลือ เน้นด้านการประชาสัมพันธ์สร้ างความเข้าใจการพัฒนาครู 
อาจารย์ ครูฝึก ของสถานประกอบการและผู้เช่ียวชาญ  
 ระยะท่ี  3  การศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551  มาตรา 8  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้  3 รูปแบบคือ 
 1)   การศึกษาในระบบ 
 2)   การศึกษานอกระบบ 
 3)  การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบรวมกันท้ังนี้ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
       3. เพื่อเตรียมผู้เรียนทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 4.3 วิธีการด าเนินการ 
 การด าเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
 1.2  การบันทึกลงนามความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.1 จัดท าแผนงาน และจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.2  ประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้เรียน 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.1  คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
 3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ 
 3.3 จัดท าแผนการจัดกาเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
 3.4  จัดการเรียนกรสอนหรือฝึกอาชีพ 
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ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4.1  การนิเทศการจัดการเรียนกาสอนหรือการฝึกอาชีพ 
 4.2  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 5.3  การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4.3 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการด าเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้มี
การลงนามความร่วม และประสานงานในการรับผู้เรียนฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง และได้ให้การช่ืนชมผู้เรียนในระบบทวิ
ภาคีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังยังได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองในการส่งผู้เรียนเข้าเรียน
ในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 4.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางทฤษฎีท่ีเรียนกับสถานศึกษา ไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการได้ทันที ไม่ต้องรอให้จบการศึกษา เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ถ่องแท้ 
           2. ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะนักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพจริงอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้นโอกาสท่ีจะได้งานท าจึงมีสูงกว่าผู้ท่ีเรียน 
 3. สามารถวางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบในระยะยาว เป็นการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
รองรับความต้องการแรงงานในอนาคต 
 4. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ต่อสังคม 
 5. เป็นการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียน ในด้านค่าเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

10 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 189 หมู่ท่ี 3 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
รหัสไปรษณีย์ 36150 
  โทรศัพท์ 044831471  โทรสาร 044831472 
  E-mail kaengkhor36150  Website kaengkhor36150 
  ประวัติสถานศึกษา 
       วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเป็นวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เมื่อวันท่ี 21 กรกฏาคม 2537 บนพื้นท่ี ราชพัสดุ 
เนื้อที่ 39 ไร่ 37 ตารางวา บ้านหนองไฮ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
     ปี 2539 ได้เปิดท าการสอนครั้งแรกคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี มีนักศึกษา จ านวน 33 คน 
โดยใช้สถานท่ีโรงงานท านุ่นของ นางประกอบ เลิศวาณิชยกุล คหบดีของอ าเภอแก้งคร้อ เป็นท่ีจัดการเรียนการสอน 
จากนั้นนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นได้ของบประมาณจากส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมาสร้างอาคารเรียนช้ันเดียวบนเนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
     ปี 2540 ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนช้ันเดียว 10 ห้อง และอาคารประกอบช่ัวคราว เมื่ออาคาร
เรียนสร้างเสร็จได้เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง และ
แผนกวิชาช่างยนต์ 
     ปี 2545 เปิดรับนักเรียน แผนกวิชาใหม่เพิ่มเติมคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี 
     ปี 2546 เปิดรับนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
     ปี 2547 เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางาน
ติดต้้งไฟฟูา 
     ปี 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 
     ปี 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ โดยเปิดในสขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานการบัญชี และ
สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
     ปี 2550 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 
     ปี 2551 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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     ปี 2555 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
โรงแรม สาขางานการโรงแรม 
     ปี 2556-ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education,DVE) ทุกหลักสูตรและ
สาขางาน 
  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
        1.1 สาขาวิชาช่างยนต์             สาขางานช่างยนต์ 
        1.2 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง          สาขางานไฟฟูาก าลัง 
        1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
        1.4 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน      สาขางานช่างกลโรงงาน 
     2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
        2.1 สาขาวิชาการบัญชี            สาขางานการบัญชี 
     3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม 
        3.1 สาขาวิชาการโรงแรม          สาขางานการโรงแรม 
     4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
        4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
        1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล      สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
        1.2 สาขาวิชาไฟฟูา                 สาขางานไฟฟูาก าลัง 
        1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
        1.4 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางานติดต้ังและบ ารุงรักษา 
     2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
        2.1 สาขาวิชาการบัญชี              สาขางานการบัญชี 
     3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
        3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
     1. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ส าหรับประชาชนท่ัวไป 
     2. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม 
     3. หลักสูตรนอกระบบอื่นๆ ส าหรับประชาชนท่ัวไป (108 อาชีพ) 
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  สภาพชุมชน 
  1. ด้านกายภาพ 
     อ าเภอแก้งคร้อ ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 602.72 
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ต าบล มีการบริหารราชการในรูปแบบของเทศบาล 2 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบล 10 แห่ง มีประชากรท้ังหมด 91,333 คน เป็นชาย 45,614 คน หญิง 45,719 คน จ านวนครอบครัว 
24,892 ครอบครัว มีรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 35,210 บาทต่อป ี
       2. อาณาเขตติดต่อ 
       ทิศเหนือ       ติดต่อกับอ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
       ทิศใต้          ติดต่อกับอ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
       ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 
       ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
       3. ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของอ าเภอแก้งคร้อส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง มีภูเข้าล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดภู
แลนคา และภูโค้ง ทิศตะวันออกติดอุทยานแห่งชาติน้ าพอง (ภูผาด า ภูผาแดง) พื้นท่ีทางทิศเหนือของอ าเภอเป็นท่ี
ราบสลับท่ีดอน ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของอ าเภอเป็นท่ีราบและภูเขา จะมีบริเวณท่ีราบลุ่มก็เฉพาะบริเวณท่ีติด
กับล าห้วย 
       4. ด้านการปกครอง 
       นายอ าเภอคนปัจจุบันคือ นายวิเชียร สุดาทิพย์ 
การปกครองแบ่งออกเป็น 10 ต าบลคือ 
       1. เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
       2. เทศบาลต าบลหนองสังข์ 
       3. ต าบลบ้านแก้ง 
       4. ต าบลหนองไผ่ 
       5. ต าบลโคกกุง 
       6. ต าบลหนองขาม 
       7. ต าบลหลุบคา 
       8. ต าบลช่องสามหมอ 
       9. ต าบลเก่าย่าดี 
       10. ต าบลท่ามะไฟหวาน 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอแก้งคร้อประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นท่ีท้ังหมด 363,873 ไร่ เป็นครอบครัว
เกษตรกร จ านวน 1,510 ครอบครัว 
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     1.พื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
        1.1  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร   จ านวน  264,794 ไร่ 
            พื้นท่ีท านา                       จ านวน   185,264 ไร่ 
            พื้นท่ีท าไร่                        จ านวน    51,356 ไร่ 
            พื้นท่ีไม้ผล, ไม้ยืนต้น            จ านวน      6,010 ไร่ 
            พื้นท่ีพืชผัก                      จ านวน        223 ไร่ 
            พื้นท่ีเกษตรอื่นๆ                 จ านวน    21,941 ไร่ 
        1.2 พืชเศรษฐกิจ (ปี พ.ศ. 2560) 
            ข้าวเหนียว  พื้นท่ีปลูก   107,536 ไร่ ได้ผลผลิต 420 กิโลกรัม/ไร่ 
            ข้าวเจ้า      พื้นท่ีปลูก    59,495 ไร่ ได้ผลผลิต 380 กิโลกรัม/ไร่ 
            อ้อยโรงงาน พื้นท่ีปลูก   40,853 ไร่ ได้ผลผลิต 8,000 กิโลกรัม/ไร่ 
            มันส าปะหลัง พื้นท่ีปลูก   17,018  ไร่ ได้ผลผลิต 3,000 กิโลกรัม/ไร่ 
     2. สัตว์เศรษฐกิจ 
        สัตว์เล้ียง 
           โค        จ านวน  11,762 ตัว 
           กระบือ   จ านวน       691 ตัว 
           สุกร      จ านวน           3,182 ตัว 
           แพะ      จ านวน               117 ตัว 
           แกะ      จ านวน                  3 ตัว 
           ไก่เนื้อ    จ านวน          404,500 ตัว 
  สภาพสังคม 
  แหล่งท่องเท่ียว/สถานปฏิบัติธรรม 
           วัดพระธาตุชัยภูมิ 
           เข่ือนล าปะทาว 
           ศาลปูุด้วง  ย่าดี 
           วัดชัยสามหมอ 
           วัดปุาสุคะโต 
           หอฟูา 
           วัดเกาะแก้วอรัญวาสี 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  ข้อมูลผู้เรียน 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 0 421 0 421 
ปวช.2 0 361 0 361 
ปวช.3 0 264 0 264 

รวม ปวช. 0 1046 0 1046 
ปวส.1 0 249  249 
ปวส.2 0 278  278 

รวม ปวส. 0 527  527 
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  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 264 173 65.53 
ปวส.2 282 246 87.23 
รวม 546 419 76.74 

   
  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/               
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 0 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 10 10 10 
ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 6 6 6 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 15 3 12 
เจ้าหน้าท่ี 15 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 12 - - 

รวม ครู 31 19 28 
รวมทั้งสิ้น 63 19 28 
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  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 4 8 
พาณิชยกรรม 1 1 2 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 0 1 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 7 6 13 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 11 
 
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 9,469,380.00 
งบด าเนินงาน 4,768,500.00 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 16,711,440.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 

รวมทั้งสิ้น 30,949,320.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  ฝีมือเยี่ยม เป่ียมวิชาการ ประสานชุมชน มากล้นคุณธรรม น าเทคโนโลยี 
  อัตลักษณ์ 
  เรียนรู้งาน ทักษะเด่น เน้นจิตอาสา 
  เอกลักษณ์ 
  ฝึกทักษะ อาชีวะบริการ 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  มุง่มั่นในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  พันธกิจ 
   1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
        3. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
        4. ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        5. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัย เพื่อการพัฒนาท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
       2. มีระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน                     
สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน   
        3. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
       4. ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
        5. ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        6. สถานศึกษามีนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  เพื่อการพัฒนาท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
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  ยุทธศาสตร์ 
   1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะตามวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
        2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตรวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
        3. มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
        4. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด   
        5. สถานศึกษามีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และสถานประกอบการ ในการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
        6. สถานศึกษาจัดบริการวิชาการ วิชาชีพ โดยความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
        7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
        3. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
        5. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และร่วมกันจัดการฝึกอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        6. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียน และวัยท างาน 
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
        7. ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
        8. บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
        9. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
        10. บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน 
        11. ระดมทรัพยากรในการจัดการบริหารจัดการการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
        12. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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        13. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        14. พัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขางานท่ีเกี่ยวข้อง 
        15. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        16. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานท่ีน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
        17. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
        18. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง รางวัลอื่น ๆ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตฯ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน ์

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน ์
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายบัณฑิต ยิ้มน้อย  
ผู้บริหารดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวีระ ชานนท์  
ผู้บริหารดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ ์ 
ผู้บริหารดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเสน่ห์ สอนเวียง  
ผู้บริหารดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งอรุณ แสนวา  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอรรคพล ประเสริฐ  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางฉลองขวัญ ยืดยาว  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายธงชัย ชาบุดศรี  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวฐิติมา อุปจันโท  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธนพร ช่ืนบุญช ู 
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวัชรากร กฤษณา  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปรีชา เงินงอก  
ครูดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาววงเดือน กองกะมุด  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชุติกาญจน์ ลาสา  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางพีรญา ต่อชีพ  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวฐิติกาญจน์ สุทธาวชิรศาสตร์  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอัญชลี มิ่งขวัญ  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอรัญ พงค์อุทธา  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางบุญโฮม อุปพงษ ์ 
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมัคร ศรีแก้ว  
บุคลากรฝุายสนับสนุนดีเด่น วันครูแห่งชาติประจ าปี 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธนพร ช่ืนบุญช ู 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
เตาแก๊สสองหัวแบบเช็ดพับเก็บได้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอาทิตยา สลิดชัย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
รูกล-ลวง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปรีชา เงินงอก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
เตาปิ้งย่างหมูกึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวจันทร์ฉาย เหม็งกุล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 
ข้าวปั้นจ่ี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวนิศรา เวียงค า  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 
แยมลูกหว้างาด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวชุลีพร คนสมบูรณ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
เศียรเอราวัณผ้าไหมชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรุณี ปานเนาว์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
จักรสานงานศิลป์ประยุกต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางฉลองขวัญ ยืดยาว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5  
ถักสายหวายเทียม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอรรคพล ประเสริฐ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 
Super box 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวลักษขณา นามเหลา  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 
ประตูอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายนฤนาท ปะวัดสา  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7  
ชุดปูองกันส่วนบุคคล PPE ชนิดหมุนเวียน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุพจ พวงอ่อน  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 
อุปกรณ์ช่วยจ่ายยา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพรเทพ วงศ์ชัยเพ็ง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8  
มูลวัวชีวภาพอัดเม็ด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวกัญฐณา เช้ือเมือง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8  
พลูโรลออน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอาทิตยา สลิดชัย  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลตะคร้อ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธงชัย ชาบุดศรี  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 9 
ฟาร์มเพาะพันธุ์พืชด้วยแสงประดิษฐ์ควบคุมด้วยIOT 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุพิชชา วรจิต  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนร่้นใหม่ ประเภทท่ี 9    
ชุดโมเดลฟาร์มไก่ IOT KEC 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชินวัตร จวนชัยภูมิ  
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวนิภาวรรณ จิตเทา  
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเอกภพ ประไพเมือง  
การประกวดดนตรีไทย(พิณ) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายรณชิต มงคลกุล  
การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอัมรินทร์ โยธาาเสน  
การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายโชติพงศ์ สีอ่อน  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชะลอ พงษ์สระพัง  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธีรภัทร ปราบพาล  
ทักษะงานกลึงช้ินงาน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวรุจิรา สุเสนา  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายครรชิต แสงเดือน  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสิราวรรณ ศรีชัยภูมิ  
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสมถวิล เดชัยภูมิ  
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมินรดา พื้นหินลาด  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเกวลิน วะนานิด  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวีรภัทร คุณรัตน์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบัณฑิต ดาวช่วย  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายนิติพงษ์ มินล า  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพงเทพ แซงภูเขียว  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพงเทพ แซงภูเขียว  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพิทักษ์ สุขน้อย  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเกมาสันต์ ภาดนอก  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเอเทน ผาดภูธร  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอ๊อด ทองมา  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปฏิญญา โคตรภูเขียว  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสามารถ สังข์ดนตรี  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐพล จูมพล  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแกีสโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณธรรศ งามดี  
ทักษะงานเครื่องยนตืเล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธวัชชัย ภิญโญวงษ ์ 
ทักษะงานฝึกฝีมือ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอภิสิทธิ์ สุทธิมา  
ทักษะงานฝึกฝีมือ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปรมัส เจริญสุข  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธีรพันธ์ เผ่านอก  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณรงค์ศักดิ์ กลางนอก  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนภูมิ บุญม ี 
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอนุกุล บัวสอน  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวิวัฒนกูล ชากัน  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวยุธิดา ช านาญ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรวรรณ เทพศิลา  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวพรศิริ ปูอมมาตา  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชรพล พรมลิ  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวธิติมา ทองเฟื่อง  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวรุจิรา สุเสนา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลตะคร้อ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุภนิดา นามา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
เศียรเอราวัณผ้าไหมชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกัญญาณัฐ มินาค า  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ขอองคนรุ่นใหม่  
ประเภทท่ี 4 ข้าวปั้นจ่ี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวชลนภา ค าหล่อ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
เศียรเอราวัณผ้าไหมชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุปราณี เข้วงศ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
รูกล-ลวง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรทัย จันทะลือ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
รูกล-ลวง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายตรีรัตน์ ยกไว ้ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
Shoes Cleaner 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวกิตติวรา วรรณพงษ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
Shoes Cleaner 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายกฤตภัค อุทัยกัน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
เตาแก๊ส 2 หัวแบบพับเก็บได้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายทัชวิน นิลไสล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
เตาแก๊ส 2 หัวแบบพับเก็บได้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธราเทพ ฤทธิบุญ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
มูลวัวชีวภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐพงษ์ กุตัน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
มูลวัวชีวภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

28 
 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพฤษชาติ ประทุมไทย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 
อุปกรณ์ช่วยจ่ายยา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายรงคเทพ แซงภูเขียว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 
อุปกรณ์ช่วยจ่ายยา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนพล สินทะชัย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
เตาปิ้งย่างหมูกึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจิรเมธ วงศ์เทพ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
เตาปิ้งย่างหมูกึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเจนจิรา ศรีสัมพันธ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 9 
ชุดปลูกพืชแสงประดิษฐ์ควบคุมด้วย IOT 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววาสนา ผาทอง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 9 
ชุดปลูกพืชแสงประดิษฐ์ควบคุมด้วย IOT 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนัสวี โชคบัณฑิต  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 9 
ฟาร์มไก่ IOT 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวนันทิยา บุญกระมล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 9 
ฟาร์มไก่ IOT 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวบุญยนุช ไชยปาก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
จักรสานงานศิลป์ประยุกต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุภาวดี แซ่อึ้ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 
ข้าวปั้นจ่ี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุดารัตน์ แฝงศักดา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 จักร
สานงานศิลป์ประยุกต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายอนิรุจน์ หารมะโน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 Pull 
Roll on 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวยุธิดา ช านาญ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 Pull 
Roll on 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวรัตน์มณี ชนะพงศ์สุวรรณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 ถัก
สายหวายเทียม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวอัญมณี ล้ิมสุพรรณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 ถัก
สายหวายเทียม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวนงนภา ก้อนค าใหญ ่ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 แยม
ลูกหว้างาด า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาววิภาวรรณ ศรีอ่อน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 แยม
ลูกหว้างาด า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายธรรมนญู อภัย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 
Super box 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายพานุชิต ก าเนิดจอก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 
Super box 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายชินวัตร จวนชัยภูมิ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 ประตู
อัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวัจกร บุตรนวล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 ประตู
อัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายรัตพล ประสิทธิ์นอก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 ห้อง
ตรวจเช้ือความดันบวก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสุขชัย ประหยัดสิน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 ห้อง
ตรวจเช้ือความดันบวก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายปริวัตน์ สีแซก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 ชุด
ปูองกันส่วนบุคคล PPE 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสุรศักด์ิ จตุรพรพันธ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 7 ชุด
ปูองกันส่วนบุคคล PPE 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวนิชาวัลย์ แก้มอุ่น  
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ
ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นร ะบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส า คัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 1)  ด้านความรู้ 
 1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
  - ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวช.   จ านวน 245  คน                  
ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวน 228 คน   
  - ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวส. จ านวน 264 คน  ผู้เรียนท่ีผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวน  260  คน   
  - รวมผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งส้ิน จ านวน 509 คน ผู้เรียนท่ีผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกทั้งส้ิน จ านวน 488 คน  
  1.1.2)  เชิงคุณภาพ 
  -ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 93.06  ผู้เรียนท่ี
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 98.48  รวมผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกทั้งส้ิน คิดเป็นร้อยละ 95.87  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
  1.1.3)  ผลสะท้อน 
  - สถานศึกษาได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก และตัวแทนจากสถานประกอบการ ร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งแรกเป็นท่ียอมรับแก่
คณะกรรมการทุกคน  
  - จากการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพในด้าน
วิชาชีพสามารถน าความรู้ทักษะทางวิชาชีพไปให้บริการชุมชนในท้องถิ่น จากการ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ และโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากชุมชน  
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1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
 ไม่มีการทดสอบ 
 1.2.2)  เชิงคุณภาพ 
 ไม่มีการทดสอบ 
 1.2.3)  ผลสะท้อน 
 ไม่มีการทดสอบ 
 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยจ านวน
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  40 คน  และได้มี
การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง จ านวน 4 ธุรกิจ จ านวนผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 25 คน  
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  จากการสนับสนุนพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยมีธุรกิจท่ีผู้เรียนด าเนินการในปี 2562 
จ านวน 4 ธุรกิจ  มีผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
62.50 และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูในการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ใน
ระดับ 3 ดาว ผู้เรียนสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและสามารถประกอบอาชีพได้เป็นท่ียอมรับในชุมชน  ท้องถิ่น 
1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ  
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  ท าให้
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในระดับจังหวัด จ านวน 18 ประเภททักษะ  ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล
ในระดับจังหวัด จ านวน 37 คน  
  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
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  - สถานศึกษามีการจัดโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ภายในสถานศึกษา  
  - มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ   โดยมี
ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัด จ านวน 37 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง   
  1.2.3) ผลสะท้อน 
  - ได้รับรางวัลจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
  - ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2563  ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 
  - จากการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพในด้าน
วิชาชีพสามารถน าความรู้ทักษะทางวิชาชีพไปให้บริการชุมชนในท้องถิ่น จากการ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ และโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากชุมชน 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา และลดปัญหาการออก
กลางคัน ดังนี้ 
 -  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและระบบ
การวัดและประเมินผล 
 -  มีโครงการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีพบว่านักเรียน  นักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
 -  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยให้มีครูท่ีปรึกษาทุกห้องเรียน 
มีการพบปะครูท่ีปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถว เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน 
นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 - มีโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
 - มีโครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการทุกภาคเรียน 
ส่งผลให้มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 จ านวน 173 คน จากผู้เรียนแรกเข้า จ านวน 264 คน  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวส.2 จ านวน 246  คน จากผู้เรียนแรกเข้าจ านวน 282 คน  คน รวมผู้เรียนแรกเข้า จ านวน  546  คน  
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 419 คน 



V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

36 
 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  คิดเป็นร้อยละ  65.53 ผู้ส าเร็จระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 87.23 ผู้ส าเร็จ
การศึกษารวมท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 76.74  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมีกระบวนการในการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ส่งผลให้สถานศึกษาได้รั บความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพิ่มมากขึ้นทุกปีการศึกษา  
 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.  จ านวน  1,144  คน  ปวส.  จ านวน  547  คน รวมผู้เรียนท้ังส้ิน จ านวน 
1,691  คน ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  จ านวน 1,128  คน     
  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  คิดเป็นร้อยละ 66.71 และมีผลการ
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เป็นองค์การมาตรฐาน เหรียญทอง ระดับภาค                 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  1.2.3) ผลสะท้อน 
  - สถานศึกษาได้รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) องค์การ
มาตรฐาน เหรียญทอง ระดับภาค ในระดับภาค  
  - ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ตามโครงการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา  
 1.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1.3.1) เชิงปริมาณ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 จ านวน  396  คน  มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  จ านวน  254  คน 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 71.46  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  1.3.3)  ผลสะท้อน 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  ภายในระยะเวลา 1 ปี แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในศักยภาพของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ซึ่งเมื่อผู้ส าเร็จการศึกษาได้ไปท างานในสถานประกอบการแล้วก็ได้รับการยอมรับ จากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน 
ได้รับการแต่งต้ังในต าแหน่งงานท่ีมีความก้าวหน้ามากขึ้น 
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   2) จุดเด่น  
    1. คุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถและทักษะวิชาชีพ วิชาการ และกีฬา โดยได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันกีฬาในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และท าให้สถานศึกษาได้รับการประเมินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค ได้รับคัดเลือกให้
เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ตามโครงการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
   3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ และด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสารให้สูงขึ้น และส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 
   2. การติดตามดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อลด
ภาวะการออกกลางคัน 
  3.  การส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียน 
   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
  2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.  ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันให้มีประสิทธิภาพ 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  
   สถานศึกษาเปิดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช. 7 สาขาวิชา และระดับ ปวส. 6 
สาขาวิชา รวมท้ังส้ิน 13 สาขาวิชา ได้มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  
   สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  โดยได้ส ารวจข้อมูลความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ มีการประสานงานกับสถาน
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ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
และได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาแล้ว  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติได้ 5 ข้อ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดท าแผนการฝึกอาชีพ และร่วมมือในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียน  
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  1.2.1) เชิงปริมาณ  
   สถานศึกษาเปิดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช. 7 สาขาวิชา และระดับ ปวส. 6 
สาขาวิชา รวมท้ังส้ิน 13 สาขาวิชา ได้มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ จ านวน 13 สาขาวิชา 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ  
   สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
  1.2.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะในการฝึกอาชีพตามสาขาวิชา โดยได้รับผลสะท้อนจากหนังสือช่ืนชมผู้เรียนจากสถานประกอบการ 
  4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  4.2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  
   1.1.2)  เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน มีการจัดท าแผนกรจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ   
โดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือการสอน และมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบัติได้ท้ัง 5 ข้อ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
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   1.1.3) ผลสะท้อน 
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะในการฝึกอาชีพตาม
สาขาวิชา คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านจากการท่ีสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  โดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ท าให้สถานศึกษาได้รับผล
สะท้อนจากสถานประกอบการโดยการจัดท าหนังสือช่ืนชมผู้เรียนของสถานศึกษา 
  1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
   1.2.1) เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษามีครูท้ังส้ิน จ านวน  31 คน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จ านวน 31 คน 
   1.2.2)  เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมี
ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
   1.2.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะในการฝึกอาชีพตามสาขาวิชา คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านจากการท่ีสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน 
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  โดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  เพื่อก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ท าให้สถานศึกษา
ได้รับผลสะท้อนจากสถานประกอบการโดยการจัดท าหนังสือช่ืนชมผู้เรียนของสถานศึกษา 
  1.3 การจัดการเรียนการสอน 
   1.3.1) เชิงปริมาณ 
   - ครูผู้สอนท้ังหมด      จ านวน 31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน    จ านวน  30  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน   จ านวน  31  คน   
   - ครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  จ านวน 31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 31 คน  
   - ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   
จ านวน  31 คน 
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   1.3.2) เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 99.35 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
   1.3.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี  
  1.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
   1.4.1) เชิงปริมาณ 
   - ครูผู้สอนท้ังหมด     จ านวน 31 คน 
   - ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จ านวน  31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
จ านวน  31  คน   
   - ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จ านวน 31 คน  
   - ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น  จ านวน 31 คน 
   1.4.2) เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
   1.4.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีระบบ
ดูแลผู้เรียนท่ีดีส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ เพิ่มมากขึ้นทุกปี 
  1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   1.5.1) เชิงปริมาณ 
   - ครูผู้สอนท้ังหมด       จ านวน 31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน 31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี  จ านวน 31  คน   
   - ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 31  คน 
   - ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน 28 คน  
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   - ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่  จ านวน 24 คน 
   1.5.2) เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 93.55 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเย่ียม. 
   1.5.3) ผลสะท้อน 
   ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอน มีการน าผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรม ส่ิ งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                  
จนได้รับรางวัลในระดับภาค และระดับจังหวัด  
  1.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
   1.6.1) เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังส้ิน จ านวน 47 
ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 47 ห้อง 
   1.6.2) เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
   1.6.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ สามารถใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยมีความพึงพอใจของผู้เรียน ครูผู้สอน และบุคคลภายนอกท่ีมาใช้
บริการสถานท่ีของสถานศึกษา ต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  4.2.3 ด้านการบริหารจดัการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  4.2.3) ด้านการบริหารจัดการ 
  1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   1.1.1) เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น 9 ประการ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
   1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้มีระบบข้อมูล
สรสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการ



V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

42 
 

ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา ปฏิบัติ 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   1.1.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีความพึงพอใจของผู้เรียน 
ครูผู้สอน และบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการสถานท่ีของสถานศึกษา ต่อการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
1.2  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   - มีอาคารจ านวน  11 หลัง 
   - มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จ านวน 47 ห้อง 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ เพียงพอต่อ
ความต้องการ มีแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัด
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปฏิบัติ 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  1.2.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ จนได้รับการยอมรับจากผู้ท่ีมาใช้บริการภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง มีผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งานอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  1.3  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  1.3.1) เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดังนี้ 
 1. มีระบบไฟฟูาท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งาน มีหม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟูา ขนาด 250 KVA จ านวน 2 ลูก  
 2. มีระบบน้ า จ านวน 3 ระบบ คือ ระบบน้ าประปา ระบบน้ าบาดาล และระบบกรองน้ าด่ืม ท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
 3. มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัด
ขยะภายในสถานศึกษา  
 4. มีระบบการส่ือสารภายใน คู่สาย จ านวน 25 คู่สาย และภายนอกท่ีทันสมัย  
 5. มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นท่ี มียามรักษาการณ์ มีค าส่ังแต่งต้ังการ
อยู่เวรรักษาราชการ 
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  1.3.2) เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีระบบไฟฟูาท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งาน มีระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้
เพียงพอต่อความต้องการ มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย
น้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษา มีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นท่ีปฏิบัติได้ 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
  1.3.3) ผลสะท้อน 
  - มีผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  - มีการขอใช้พื้นท่ีของวิทยาลัยฯ ในการประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานต่าง ๆ 
1.4  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 1.4.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีอาคารวิทยบริการ จ านวน 1 หลัง และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในแผนกวิชา จ านวน 7 
แผนกวิชา มีหนังสือท้ังส้ิน 13,224 เล่ม  
 1.4.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์วิทยบริการท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการค้นคว้า มีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด มีการเข้า
ใช้บริการห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมดโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้งาน และมีแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ และห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชาท่ีสอน ปฏิบัติได้ 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
 1.4.3) ผลสะท้อน 
  ผู้ปกครอง และสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ส่งผล
ให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี 
1.5  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.5.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาณ 500 Mbps 
 1.5.2) เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ  มีผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารข้อมูล มี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ภายในสถานศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายในและภายนอก ปฏิบัติ 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 1.5.3) ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีความพึงพอใจของผู้เรียน 
ครู ผู้สอน และบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการสถานท่ีของสถานศึกษา ต่อการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ                       
และอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
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4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 4.2.4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1.1  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีการจัดระบบทวิภาคี 100% 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ มีการจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียนในระบบทวิภาคี มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
โดยการท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน พร้อมท้ังจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี
อย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพทุกภาคเรียน มีการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน และมีการสรุป
รายงานผลการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี มีการติดตามผู้เรียน ปฏิบัติ 5 รายการประเมิน 
มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการด าเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยได้มีการลงนามความร่วม และประสานงานในการรับผู้เรียนฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง และได้ให้การช่ืนชมผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังยังได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองในการส่งผู้เรียน
เข้าเรียนในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
  2) จุดเด่น  
   1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100% โดยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังได้รับค าช่ืนชมจากสถานประกอบการในการส่งเสริม
ผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองในการส่งผู้เรียนเข้าเรียนใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 2. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการ มี
การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 3. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและหลากหลายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลในงานต่างๆให้มีความถูกต้องรวดเร็วและได้มาตรฐาน 
 2. การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ และสามารถสร้าง
นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. ท าความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาฝึกอาชีพได้
ตรงตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเพิ่มขึ้น 
 2. ควรส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและหลากหลายมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลในงานต่างๆให้มีความถูกต้องรวดเร็วและได้มาตรฐาน 
 3. ควรส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติ 4 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
  ผู้ปกครอง และสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี 
 1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา          
จัดให้ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถานประกอบการมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  จ านวน 13 สาขาวิชา มีการะดม
ทุนการศึกษา จ านวน 89 ทุน  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการวางแผนงานในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา มีเครือข่ายความ
ร่วมมือใน จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพครู จัดให้ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถานประกอบการมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
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ครบทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 มีการระดมทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ปฏิบัติ 4 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีเลิศ 
 1.2.3) ผลสะท้อน 
  ผู้ปกครอง และสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี 
 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน บริการวิชาการ  บริการวิชาชีพ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา จ านวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนย์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเก่าย่าดี ต าบลแก้งคร้อ  15 -22 สิงหาคม 2563 
  2) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนย์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเก่าย่าดี ต าบลแก้งคร้อ  26-27 กันยายน 2563 
  3) โครงการ DLTV R SERVICE 9 -12 มิถุนายน 2563 
  4) โครงการอ าเภอยิ้ม...เคล่ือนท่ี วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
  5) โครงการอ าเภอยิ้ม...เคล่ือนท่ี วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
  6) โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา 
  7) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล าห้วยยาง วันท่ี 5 ธันวาคม 2563 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อออกให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ในครัวเรือน 
ให้กับประชาชน ออกให้บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดแก่ประชาชน ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ให้กับ
ประชาชนเพื่อเพิ่มมูลค่า อีกท้ังเพื่อสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรและผู้เรียน พร้อมท้ังเป็นการบูรณาการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (WIL) โครงการอ าเภอยิ้ม...เคล่ือนท่ี โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  และ
โครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกให้บริการชุมชน และบริการวิชาชีพ 
พร้อมท้ังการสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรและผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 1.3.3)  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับการยอมรับจกชุมชนในการให้บริการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
และร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยได้รับความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการแต่ละโครงการอยู่ในระดับดีมาก อีกท้ัง
ได้รับเกียรติบัตรการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 4.3.2) ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.1 ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ งานวิจัย  
  1.1.1) เชิงปริมาณ  
  สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจ านวนผลงาน ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2563  มีจ านวนท้ังส้ิน 30 ผลงาน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  - สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ภายในสถานศึกษา  
  - ได้น าผลงานส่ิงระดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ได้รับรางวัล จ านวน 18 รางวัล  
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
  1. ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ “จักสานงานศิลป์ประยุกต์” ได้น าไปจัดจ าหน่ายใน
จังหวัดชัยภูมิสร้างรายได้ในชุมชน 
  2. ได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 อาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 18 รางวัล 
   2) จุดเด่น  
    1.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผู้เรียนมีส่วนร่วมบริการชุมชน  
การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา  
  2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนจัดท าส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนเป็นท่ียอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
   3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในกรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิต 
  2. การส่งเสริมครูผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา จัดท าวิจัย เพื่อพัฒนา 
   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. สนับสนุนครู และผู้เรียนในการจัดท าและน าสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
  2. ส่งเสริมครูผู้สอนในการจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 



V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

48 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 



V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

49 
 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 3 45 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 61 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 64.21 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 4 8 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 41 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 91.11 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 79.09 
     ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
     ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 52 
     ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 64.21 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 
     ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
     ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
     ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
     ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 83.33 
     ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.11 
     ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.45 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม  

 
   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเปูาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะ

วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ -ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการ

ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา -พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา -จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 

หน่วยงาน และร่วมกันจัดการฝึกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
-จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียน และวัยท างาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ -ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ
โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา -
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  -
บริ ห าร จัดก ารท รั พย ากรของสถ าน ศึกษาอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ -บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน 
สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ -ระดมทรัพยากร ในการ จัดการบริหารการ จัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก  -พัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา -ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย -ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิ จัย และโครงงานท่ีน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน -ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน จัดท า
โครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
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