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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 1. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 

     1.1 ผมสัมฤทธิ์ สรุปไดตามมาตรฐาน ดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงคไดคะแนนรอยละ 91.49 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

  มาตรฐานท่ี 2 ดานการจัดการอาชีวศึกษา ไดคะแนนรอยละ 90.73 อยูในระดับยอดเยี่ยม 

  มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคะแนนรอยละ 90 อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

  เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคะแนน

สูงสุดรอยละ 100.00 อยูในระดับยอดเยี่ยม  สวนประเด็นที่มีคะแนนต่ำสุด คือประเด็นที่ 1.1 ดานความรู ผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ไดคะแนนรอยละ 67.46 อยูในระดับดี 

 

1.2 จุดเดน 

 1.2.1  สถานศึกษามีจุดเดน เรื่องความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับสูงสงผลใหไดรับการ

ยกยองขององคกร หนวย งานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ  

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

  1.3.1  ยกระดับคุณภาพผลการประเมินผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ

อิสระใหอยูในเกณฑที่สูงข้ึน 

  1.3.2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนครบทุกรายวิชา 

  1.3.3  การพัฒนาผลงานของผูเรียนในดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย ใหมี

คุณภาพเพื่อนำไปใชประโยชน 

 

1.4 ขอเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา ควรดำเนินการจัดทำโครงการ เพ่ือพัฒนาครูและผูเรียนในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
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  1.4.1  ควรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ สงเสริม 

สนับสนุน กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

  1.4.2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนครบทุกรายวิชา 

  1.4.3  สถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการจัดทำสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ใหมีคุณภาพเพ่ือการนำไปใชประโยชนและการแขงขันในระดับตาง ๆ 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

 2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

จากผลการประเมินประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคะแนนสูงสุดรอยละ 100.00 อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม  จึงทำใหเกิดความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ มี 

ความม่ันใจในเชิงวิชาการท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา รวมทั้งผลการประเมิน ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

มีคะแนนการประเมินรอยละ 97.49 อยูในระดับยอดเยี่ยม  ซึ่งผลสะทอนวาสถานศึกษาไดกำหนดใหครูผูสอนใน

รายวิชาตาง ๆ ไดสรางจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และสรางกิจนิสัยที่ดี โดยผูเรียนจะถูกครูผูสอน

กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานอาชีวศึกษา มีการกำหนดคะแนนการวัดและประเมินผล รอย

ละ 20  

จึงทำใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการสรางคุณลักษณะนิสัยที่ดีตามขอกำหนดของหลักสูตรการเรียนการสอน 

สรุปวาผลสะทอน การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษามีคะแนนการประเมินรอยละ 100 สะทอนให

เห็นวา สถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสำเร็จการ

ศึกษา ดานความรู อยูในระดับดีมาก ดานทักษะการประยุกตใชอยูในระดับยอดเยี่ยม ดานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค อยูในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งไดสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ สถานประกอบการ ผูปกครอง 

และชุมชน 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

สถานศึกษามีความมุงม่ันในการดำเนินงานตามเปาหมายของหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหบรรลุเปาประสงค 

  3.1 ดานผูเรียน สถานศึกษามีจุดเดน เรื่องความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดาน

หลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ

สูงสงผลใหไดรับการยกยองขององคกร หนวย งานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ยกระดับคุณภาพผลการ

ประเมินผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหอยูในเกณฑที่สูงขึ้น  การพัฒนา
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ผลงานของผูเรียนในดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย ใหมีคุณภาพเพื่อนำไปใชประโยชน  

การฝกประสบการณในสถานประกอบการเปนการประเมินตามสภาพจริง รวมมือกับภาคเอกชนในการจัดการ

เรียนการสอนและฝกงานในสถานประกอบการพัฒนาคุณภาพการทำงานของผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

  3.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยการเปดหลักสูตร

สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนครบทุกรายวิชา บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สมรรถนะทุกรายวิชา พัฒนาครูใหมีชั่วโมงการอบรมเกินกวามาตรฐานของอาชีวศึกษา ทั้งในดานวิชาการและ

วิชาชีพ จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดทำระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือการสืบคนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา 

สงเสริมใหครูผูสอนไดเพ่ิมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการใหมๆ ที่ตอบสนองตอความสนใจ

ของผูเรียน 

  3.3 ดานการบริหารจัดการ ไดดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ยกระดับมาตรฐาน

สถานศึกษา ซ่ึงอางอิงจากผลการประเมินของ สมศ. ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียน

รูสู 

การเปนผูประกอบการ บริหารงานบุคคล โดยใชธรรมาภิบาล จัดงบประมาณใหทุกแผนกวิชาอยางเหมาะสม 

พัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อประโยชนและสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ตัดสินใจโดยใช 

กระบวนการแบบมีสวนรวม กระจายอำนาจในการบริหารไปสูแผนกวิชาและงานตางๆ รวมมือกับตางประเทศ 

สถานประกอบการ ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและยกระดับการศึกษารวมกัน 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ไดแก 

  4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามียุทธศาสตรในการยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐาน 

สากล เพ่ือเพิ่มปริมาณผูเรียนในสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ โดยการสงเสริมการมีสวน 

รวมจากทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษาที่เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและ 

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองจึงเรงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตอบสนองความตองการของ 

ตลาดแรงงาน โดยการทำความรวมมือกับบริษัท กนกไทยกรุป จำกัด หจก.รัชนีพาณิชย โครงการปฏิบัติการจัด

ระบบน้ำ หจก.โอแอนดโจ ไอดาคอนสตรัคชั่น เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขางานกอสรางในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรชั้นสูง เพื่อใหผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถไปทำงานตามสาขา

วิชาชีพไดทันที  และไดรับรางวัลการแขงขันทักษะงานปูนดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด 

2. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค 
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3. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 

 

  4.2 วัตถุประสงค 

เพื่อผลิตผูสำเร็จการศึกษา สาขางานกอสราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 3 คน  นักเรียนในระดับชั้น ปวช.ที่สำเร็จการศึกษาไดศึกษาตอในระดับชั้น 

ปวส.ทุกคนและ 

นักศึกที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส. มีงานทำทุกคน เขาสูตลาดแรงงานในสถานประกอบการตรงตามสาขา

วิชา 

คิดเปนรอยละ 100 

  4.3 กรอบแนวคิด 

ทำความรวมมือกับบริษัท กนกไทยกรุป จำกัด หจก.รัชนีพาณิชย โครงการปฏิบัติการจัดระบบ หจก.โอแอนดโจ 

ไอดาคอนสตรัคชั่นเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา สาขางานกอสรางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 3 คน   โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  4.4 วิธีการดำเนินการ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

   4.4.1 ทำความรวมมือ (MOU) กับบริษัท กนกไทยกรุป จำกัด หจก.รัชนีพาณิชย  

โครงการปฏิบัติการจัดระบบ หจก.โอแอนดโจ ไอดาคอนสตรัคชั่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 3 คน   

   4.4.2 สถานประกอบการรวมกับสถานศึกษารับสมัคร และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มี

ผลการเรียนดี และมีความมุงม่ัน เขาเรียนในสาขางานกอสราง 

   4.4.3 การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดการสอนพื้นฐานทางวิชาชีพเปนเวลา 1 ป 

รวมกับสถานประกอบการดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จากครูผูสอนประจำรายวิชาและสถาน

ประกอบการ 

   

  4.5 ผลการดำเนินการ 

มีผูเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสาขางานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงจำนวน 3 คน   นักเรียนในระดับชั้น ปวช.ที่สำเร็จการศึกษาไดศึกษาตอในระดับชั้น ปวส.ทุกคน

และนักศึกท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส. มีงานทำทุกคน เขาสูตลาดแรงงานในสถานประกอบการตรงตาม

สาขาวิชา 

คิดเปนรอยละ 100 และไดรับรางวัลการแขงขันทักษะงานปูนดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด 

2. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค 
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3. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 

 

  4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

   4.6.1  สถานประกอบการ หนวยงานองคกรภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษาหรือผูรับ

บริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา ดานความรู ดานทักษะการประยุกตใช ดานคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค ตอสาขางานกอสราง ซึ่งไดสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ สถานประกอบการ ผูปกครอง 

และชุมชน    
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 486 หมูที่ 4 ถนนหินกอง-หนองออ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน 

รหัสไปรษณีย 40310

  โทรศัพท 043-441804  โทรสาร 043-441555

  E-mail   Website 

  ประวัติสถานศึกษา

                 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 28 กรกฏาคม 2540  โดย พณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช รังสิตพล 

ในการจัดตั้งครั้งแรกใชชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแกนแหงที่ 2 

                      วันที่ 11 กุมภาพันธ 2540 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งให นายสุราษฏร แมนญาติ ผูชวยผู

อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   เปนผูประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน แหงที่ 2 โดยมีนายโปรง

วิทย  ลิ้มตระกูล  อาจารย 2 ระดับ 7   วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   

และนายเดนชัย โกพล อาจารย 2  ระดับ 7  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  เปนผูชวยผูดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อ

กอสรางวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน แหงที่  2  เพ่ือใหรับนักศึกษาในปการศึกษา 2541  จนวัที่  7  สิงหาคม 2540 

กรมที่ดินอนุญาตใหกรมอาชีวะศึกษาใชที่ดินสาธารณะประโยชน โคกปากุง  

ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง  จ. ขอนแกน จำนวน 117 ไร 2  งาน   วิทยาลัยไดรับงบประมาณประจำ ป2540 ใหดำเนิน

การกอสรางอาคารเรียนและ 

สิ่งกอสรางชั่วคราวจำนวน 12 รายการ เปนเงิน 14,540,000  บาท จึงไดดำเนินการประกวดราคาและทำสัญญาใน

วันท่ี 1 กันยายน  2540  

โดยกำหนดแลวเสร็จในวันที่  29 เมษายน 2541 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2540 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งใหผูประสาน

งานและผูชวยทำหนาที่ผูอำนวยการและทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการและไดประชุมแผนการรับ-นักเรียน ปการศึกษา 

2541 ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน แหงที่ 2 กำหนดรับนักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนกวิชา แผนกวิชา คือชางกอสราง

และอิเล็กทรอนิกส จำนวน 160 คน 

               วันท่ี 25 – 31 มีนาคม 2541  ไดตัดสินใจรับสมัครนักเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน แหงที่ 2   ซึ่ง

ผูมาสมัครไมสูมั่นใจนักวาการกอสรางจะเสร็จแลวทันเวลาและเนื่องจากวิทยาลัยฯ ขาดครูอาจารย งบประมาณ จึง

ไดรับการสอบโดยวิธีสัมภาษณนักเรียนคนละ 5  นาที และนัดหมายผูปกครองในเวลาเดียวกันชั่วโมงละ 12  คน 
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เพ่ือชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ตลอดจนคาใชจายตางๆ  ที่จะตองใชในการเรียน  ใชเวลาสอบ  

3  วัน  ตั้งแตวันท่ี  1 – 3  เมษายน  2541  เปดลงทะเบียน                                 

               วันท่ี  6 – 7 พฤษภาคม  2541  ในวันลงทะเบียนสภาพตางๆ  ของวิทยาลัยดูดีขึ้น  

 กลาวคือ  ไดเริ่มปรับพื้นท่ีและทำถนน 

               วันท่ี  14 – 15 พฤษภาคม 2541 การกอสรางเสร็จ  ไดดำเนินการปฐมนิเทศโดยใชเวลาชวงเชา

อบรม  แนะนำในเรื่องท่ีนักเรียนควรรู  ชวงบายใหนักเรียนชวยกันพัฒนา 

              วันท่ี  18  พฤษภาคม  2541  เปดเรียนตามกำหนด  มีครูและเจาหนาที่ของวิทยาลัยทั้งสิ้น  9  คน 

              วันท่ี  1  ตุลาคม  2543  เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแกนแหงที่ 2  เปนวิทยาลัย 

เทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยดำเนินการฝกงานโดยใหนักเรียนทำงานจริง  ซึ่งเปนผลการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 

น้ำพองอยางมากพ.ศ. 2541  เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกชางกอสราง และแผนกชาง

อิเล็กทรอนิกส 

               พ.ศ.  2541  เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชย  แบบสะสม

หนวยกิต  เพ่ิมจากป  2541 

             ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) ประเภทวิชาที่เปดทำการสอน  9  สาขาวิชา  คือ  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  6  สาขาวิชา   พาณิชยกรรม   2   สาขาวิชา และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว   

1  สาขาวิชา   คือ   

           สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

           สาขางานไฟฟากำลัง 

           สาขางานการกอสราง 

           สาขางานโลหะการ 

           สาขางานยานยนต 

           สาขางานชางกลโรงงาน 

           สาขางานการบัญชี 

           สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

           สาขางานการโรงแรม 

 

 

 

  การจัดการศึกษา

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

             ประเภทวิชา                         สาขาวิชา                      สาขางาน 
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             1. อุตสาหกรรม                         1.1 ชางยนต                       ยานยนต 

                                                 1.2 ชางไฟฟากำลัง               ไฟฟากำลัง 

                                                 1.3 ชางอิเล็กทรอนิกส          อิเล็กทรอนิกส 

                                                 1.4 ชางเชื่อมโลหะ               โครงสราง 

                                                 1.5 ชางกอสราง               โยธา 

                                                 1.6 ชางกลโรงงาน                 เครื่องมือกล 

            2. พาณิชยกรรม                         2.1 การบัญชี                 การบัญชี 

                                                 2.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ             คอมพิวเตอรธุรกิจ 

            3.อุตสาหกรรมการทองเที่ยว         3.1 การโรงแรม                  การโรงแรม    

 

            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

            ประเภทวิชา                          สาขาวิชา                       สาขางาน 

            1. อุตสาหกรรม                          1.1 เทคนิคเครื่องกล                เทคนิคยานยนต 

                                                  1.2 ไฟฟา                            ไฟฟากำลัง 

                                                                                        เทคโนโลยีระบบสง

ไฟฟา 

                                                  1.3 ชางอิเล็กทรอนิกส           อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม 

                                                  1.4 เทคนิคโลหะ                เทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสรางโลหะ 

                                                  1.5 โยธา                        งานโยธา 

                                                  1.6 เทคนิคการผลิต                เครื่องมือกล 

            2. พาณิชยกรรม                          2.1 การบัญชี                  การบัญชี   

                                                  2.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ             คอมพิวเตอรธุรกิจ    

            3. อุตสาหกรรมการทองเท่ียว          3.1 การโรงแรม                   การบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม 

 

 

     หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 1.ระยะเวลาการเรียน การสอน  จำนวน  61-75  ชั่วโมง 

 2.ระยะเวลาการเรียน การสอน  จำนวนต่ำกวา  30  ชั่วโมง 

  สภาพชุมชน
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  สภาพท่ัวไปของตำบล  : สวนใหญเปนที่ราบสูง สลับเนินลูกคลื่นลอนตื้น มีทั้งที่ดอนสลับที่นา บางแหงเปน

เนินเขาเตี้ย ๆ มีพ้ืนที่ปาโปรงและปาไมเบญจพรรณ ลำหวย หนอง คลอง บึง กระจายอยูทั่วไป ดินสวนใหญเปนดิน

รวนปนหินกรวด 

  อาณาเขตตำบล  :  พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูง สูงกวาระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 246 ฟุต มีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 828.686 ตารางกิโลเมตร หรือ 515,000 ไร มีอาณาเขต ดังนี้ 

           - ทิศเหนือ  จดเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

           - ทิศใต   จดเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

           - ทิศตะวันตก  จดเขตอำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

           - ทิศตะวันออก  จดเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

 การปกครอง  :  แบงการปกครองออกเปน 14 ตำบล 168 หมูบาน  มีเทศบาลตำบล 6 แหง และองคการ

บริหารสวนตำบล 8 แหง   

 จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น  113,862  คน  เปนหญิง  56,781  คน  เปนชาย  

57,081  คน จำนวนครัวเรือน  21,850  ครัวเรือน  

  

   

  สภาพเศรษฐกิจ

  ขอมูลอาชีพของตำบล : การประกอบอาชีพของประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีพื้นที่

เกษตรกรรมรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด  คือ 261,217 ไร พ้ืนที่เกษตรกรรมสวนใหญอยูในเขตชลประทานคือ

ชลประทานหนองหวายจึงสามารถทำการเกษตร ไดตลอดทั้งป ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ปลูกออย ปลูกมัน

สำปะหลัง และปลูกพืชผัก 

 การเกษตร : ดานการเกษตรกรรม พ้ืนที่อำเภอน้ำพองเปนพ้ืนทราบสูง จึงเหมาะแกการใชประโยชนในการทำ

นา ทำไร เปนสวนมากการเกษตรที่สำคัญ คือ การทำนา มีทั้งทำนาป และนาปรัง โดยอาศัยน้ำฝนและน้ำจาก

ชลประทานหนองหวาย นอกจากนั้นยังมีการทำไรมันสำปะหลัง ไรออย ถั่วลิสง เปนตน 

 การประกอบอุตสาหกรรม : การอุตสาหกรรม เนื่องจากภูมิประเทศอำเภอน้ำพองมีลำน้ำพองไหลผาน จึง

เหมาะแกการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและไดคนพบแหลงกาซธรรมชาติในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส เมื่อป พ.ศ.2534 จึงได

ถูกนำมาใชกับโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญในพื้นที่  

จำนวน 13  แหง คือ 

            1) บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด 

            2) บริษัท ฟนิคซ พลัพ แอนด เพเพอร จำกัด มหาชน 

            3) บริษัท คราฟฟูดซ จำกัด 

            4) บริษัท แกนขวัญ จำกัด 

            5) โรงงานไฟฟาพลังงานความรอนรวมน้ำพอง ของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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            6) ศูนยปฏิบัติการเขต 4 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

            7) ศูนยผลิตกาซธรรมชาติน้ำพองของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอกซโพลเรชั่น แอนด โพรชั่น โคราช อิงค 

            8) บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิรคส (ขอนแกน) จำกัด 

            9) บริษัท ท่ีนอนดารลิ่ง ขอนแกน จำกัด 

          10) บริษัท พานาโซนิค แมนนูแฟค เจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาขอนแกน 

          11) บริษัท อาทิซันดีเวล ล็อปเมนท จำกัด 

          12) บริษัท ขอนแกน  แอลกอฮอล จำกัด 

 13) Thai Drink 

ประเภทธุรกิจและการคา  : 

            - ธนาคาร  5  แหง 

            - รานทอง  4  แหง 

            - สถานบริการ  13  แหง 

สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ  : 

            - ที่วาการอำเภอน้ำพอง  

            - สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง 

            - ที่ทำการไปรษณีย  2  แหง 

            - ที่ทำการไฟฟาสวนภูมิภาค 

            - ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำพอง 

            - ที่ทำการเทศบาลตำบลวังชัย 

  - ทีทำการเทศบาลลำน้ำพอง 

            - ที่ทำการสาธารณสุข 

            - สำนักงานขนสงจังหวัดขอนแกน (สาขาน้ำพอง) 

            - สำนักงานท่ีดินจังหวัดขอนแกน (สาขาอำเภอน้ำพอง) 

  

  สภาพสังคม

  ศาสนา  : 

            - ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธศาสนา  2  นิกาย  คือ 

               1. นิกายธรรมยุต  11  แหง 

               2. มหานิกาย  105  แหง    (เปนที่พักสงฆ  14  แหง) 

               3. โบสถคริสตศาสนา  1  แหง
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 289 0 0 289
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.2 178 0 0 178

ปวช.3 153 0 0 153

รวม ปวช. 620 0 0 620

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 83 86 169

ปวส.2 55 136 191

รวม ปวส. 138 222 360

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 277 198 71.48

ปวส.2 173 122 70.52

รวม 450 320 71.11

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 284 105 36.97

ปวส.2 202 140 69.31

รวม 486 245 50.41

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 16 16 16

ขาราชการพลเรือน 0 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

พนักงานราชการครู 15 15 15

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 25 0 0

เจาหนาท่ี 21 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
8 - -

รวม ครู 56 31 31

รวมทั้งสิ้น 90 31 31

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 6 6 12

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 9 9 18

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 1

อาคารปฏิบัติการ 5
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารวิทยบริการ 0

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 8

รวมทั้งสิ้น 15

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 4066620.00

งบดำเนินงาน 5193700.00

งบลงทุน 2340000.00

งบเงินอุดหนุน 6622270.00

งบรายจายอื่น 2325300.00

รวมทั้งสิ้น 20547890.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ปรัชญา                ศึกษาดี มีคุณธรรม นำพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  อัตลักษณ

  อัตลักษณ   สุภาพ  มีวินัย  ใจอาสา

  เอกลักษณ

  เอกลักษณ   เครือขายการเรียนรูสูอาชีพ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

            มุงมั่นสรางเครือขายการเรียนรู จัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยใชเทคโนโลยีมีมาตรฐาน 

สงเสริมการทำงานเปนทีม สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

  พันธกิจ

                 1. สรางเครือขายการเรียนรูจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงมุงเนนเทคโนโลยี 

               2. สรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอาชีวศึกษาใหมีปริมาณเพียงพอตอการพัฒนาประเทศทุก
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ระดับทักษะฝมือ 

               3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยดานอาชีวศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภายใตหลักคุณธรรมนำความรู      

               4. ใหบริการดานวิชาชีพเปนแหลงการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ืออาชีพ  ใหกับชุมชนสังคมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เปาประสงค

                1. มีเครือขายการเรียนรู   

              2. ผูเรียนมีทักษะ เรียนรูแบบปฏิบัติจริง  

              3. ผูเรียนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

              4. มีการทำงานเปนทีม สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร

              ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีและ

เครือขาย 

            ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และบุคลากร ภายใตหลักคุณธรรมนำความรู 

            ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนากำลังคน ดานการอาชีวศึกษา เพ่ือสรางขีดความสามารถดานทักษะวิชาชีพ 

     ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนการบริการดานวิชาชีพและเทคโนโลยีสูชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ

                กลยุทธ 1.1 สงเสริมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยี 

              กลยุทธ 1.2 สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 

              กลยุทธ 1.3 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

              กลยุทธ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ 

              กลยุทธ 2.1 สงเสริมพัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหมีคุณภาพ ภายใตหลักคุณธรรมนำความรู 

              กลยุทธ 3.1 สงเสริมและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือเพิ่มสมรรถนะดานทักษะวิชาชีพ 

              กลยุทธ 4.1 พัฒนารูปแบบการบริการและนำเทคโนโลยีสูชุมชนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอ

เพียง

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ทักษะงานไมกอสราง ชนะเลิศ ภาค สอศ

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยรายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันกีฬามวยไทย รุนเวลเตอรเวท
ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ทักษะงานปูน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

มวยสากลสมัครเลน รุนฟายเวท

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษาจังหวัด

ศรีษะเกษ

มวยไทยสมัครเลนชาย รุนไลทฟลายเวท น้ำหนักไมเกิน 48 กก
ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

ศรีษะเกษ

มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ำหนักไมเกิน 52 กิโลกรัม
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนน้ำหนักไมเกิน 63.5 กิโลกรัม
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนน้ำหนักไมเกิน 51 กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

กีฬามวยไทยสมัครเลน หญิง
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

การแขงขันโหวด
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

แขงขันทักษะ โปงลาง
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดรักการอานภาษาไทย
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

การประกวดการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

แขงขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป หัตถศิลป วิจิตรแท กากกาแฟ แมนาคี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน แอรประหยัดพลังงาน เบอร 6

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน

การฝกอบรม “หลักสูตรครูฝกในสถานประกอบการ ของ

อ.กรอ.อศ.กลุมอาชีพไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อ.กรอ.อศ.กลุมวิชา

ไฟฟา

“ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปการศึกษา 2563
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมประกวดทักษะระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ (หญิง) งานชุมนุม

ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ ปวช.
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนครินทร สุเพ็งคำ 

การแขงขันทักษะงานไมกอสราง ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ภาค สอศ

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเฉลิมพล วงศพระลับ 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายอรรถวิย ตรีเหรา 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายสุรชาติ จำปาบุรี 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวนัยนา กิ่งคำ 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางกมลศรี กกขุนทด 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายกิตติชัย สำแดงชัย 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายอภิชาติ หาญสุโพธิ์ 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายวลิตร ภูหนวยหนา 

ครูผูมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายชัชวาล อุนแกว 

ผูบริหารมีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายสุระ แสนคำ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวพรพิมล มีทอง 

บุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภกฤต แกรมนิรัตน 

ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลิมพล วงศพระลับ 

ครูผูควบคุมกีฬามวยไทยสมัคเลนรุนไลทฟายเวท

รางวัลอ่ืน

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีระพล สมบัติบุญสวน 

ครูผูควบคุมกีฬามวยไทยสมัคเลนรุนไลทฟลายเวท

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ

นายคมสัน ศรีบุญเรือง 

ครูผูควบคุมทักษะงานปูน

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกรินทร ประจวบแทน 

ครูผูควบคุมแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ทักษะงานฝกฝมือ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายวลิตร ภูหนวยหนา 

ครูผูควบคุมการแขงขันโหวด

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวจิดาภา กอนสีลา 

ครูผูควบคุมการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายเชี่ยวชาญ ทองคำ 

ครูผูควบคุมแขงขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายสุวิญ นิ่มนาง 

ครูผูคุบคุมทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

่นายสนธยา ปงสุข 

ครูผูควบคุมการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวกานดา บัวดง 

ครูผูควบคุมการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวรัตนาภรณ แดงนอย 

ครูผูควบคุมการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรจิตร เถ่ือนฤชัย 

ครูผูควบคุมส่ิงประดิษฐหัตถศิลปวิจิตแท กากกาแฟ แมนาคี

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายบุรินทร ภวภูตานนท 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงานแอร ประหยัดพลังงาน

เบอร 6

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค อศจ.จังหวัดขอนแกน

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศรายุทธ ฝายอุประ 

การแขงขันทักษะงานไมกอสราง ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ภาค สอศ

นายภิญโญ ชาทุพ 

การแขงขันทักษะงานไมกอสราง ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ภาค สอศ

นายจัตุนิภัทร บุญทรัพย 

การแขงขันทักษะงานไมกอสราง ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ภาค สอศ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวีรวัฒน โคกแปะ 

การแขงขันกีฬามวยไทย รุนเวลเตอรเวท
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนพล ปรีชาชาญ 

ทักษะงานปูน

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย นาเคน 

ทักษะงานปูน

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุระ ปาเวียง 

ทักษะงานปูน

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักรพันธ บอเงิน 

มวยสากลสมัครเลน รุนฟายเวท

รองชนะ

เลิศ
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ

นางสาวสุตนถา หนูจิตร 

มวยสากลสมัครเลน รุนไลทฟลายเวท

รองชนะ

เลิศ
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภานุวัฒน ศรีศักดิ์ขวา 

มวยไทยสมัคเลนชาย รุนไลทฟลายเวท

รองชนะ

เลิศ
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ

นายภานุวัฒน ศรีศักดิ์ขวา 

ทองมวยไทยสมัครเลนชาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายจักรพันธ บอเงิน 

มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ำหนักไมเกิน 52 กิโลกรัม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.ขอนแกน

นางสาวตนิกา หนูจิตร 

มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวศิริลักษณ สืบวงษ 

มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนน้ำหนักไมเกิน 63.5 กิโลกรัม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน

นายธนพล อำพันแสง 

มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนน้ำหนักไมเกิน 51 กิโลกรัม

ระดับ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน

นางสาวนันทกานต สรอยสน 

กีฬามวยไทยสมัครเลน หญิง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน

นายธีรเดช เทศนอก 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ทักษะ

งานฝกฝมือ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายจิรวัฒน ผิวพรรณ 

การแขงขันโหวด
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายทินกร ปาลสาร 

แขงขันทักษะ โปงลาง
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวณัฐชา โคตะมะ 

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวสุวนันท เลี่ยมแกว 

การประกวดรักการอานภาษาไทย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายปยะพล เจริญขำ 

การประกวดการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอธิบดี ศรีจูม 

แขงขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายพิชชากร ทองหลอ 

แขงขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายเจษฏากร พลเคน 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายพีรภาส ผายชำนาญ 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายพิพัฒพงษ ดวงจำปา 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายศักดิ์นรินทร เพ็งหมุย 

การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวพรรณราย สิงพา 

การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายจิรศักดิ์ ชิกวาง 

การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวพรพิมล กุระจินดา 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป หัตถศิลป วิจิตรแท กากกาแฟ

แมนาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค อศจ.จังหวัดขอนแกน

นางสาวณัฐชา โคนะมะ 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป หัตถศิลป วิจิตรแท กากกาแฟ

แมนาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค อศจ.จังหวัดขอนแกน

นายกุลนันท สุกโทน 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน แอรประหยัดพลังงาน

เบอร 6

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค อศจ.จังหวัดขอนแกน
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอมรเทพ พลทหาร 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน แอรประหยัดพลังงาน

เบอร 6

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค อศจ.จังหวัดขอนแกน
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานความรู  

 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

       1.1.1) เชิงปริมาณ 

   1) จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน   126 คน 

   2) จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  162  คน 

       1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   1) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 99.38  

   2) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ  99.38 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

       1.1.3) ผลสะทอน 

   การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ไดจัดให

มีการประเมินใหกับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระบบปกติ และทวิภาคี ซึ่งมีผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกวิชาตามโครงสรางหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 290 คน จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในรอบแรก 288 คนคิดเปนรอยละ 99.38แสดงใหเห็นวา ผูเรียนสวนใหญจะ

สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกที่เขารับการประเมิน 

   

 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
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       1.2.1) เชิงปริมาณ 

   1) จำนวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 85 คน 

       1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 67.46 ของผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติ

ข้ึนไปรวม ปวช. รอยละ 67.46 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี  

       1.2.3) ผลสะทอน 

    ผลจากการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) พบวา เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษา ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกเนื้อหา

หลัก และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศในทุกเนื้อหาหลัก

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1.) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

       1.1.1) เชิงปริมาณ  

   1) จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 50 คน  

   2) จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 14 คน 

       1.1.2) เชิงคุณภาพ  

   ผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ ผลการประเมินอยูในระดับ 3 ดาว เทียบกับจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการ

พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

       1.1.3) ผลสะทอน  

   จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ พบวา มีรอยละของผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสู

การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในปการศึกษา 2562 มีจำนวน เขา

รวมพัฒนาการเปนผูประกอบการ 50 คน จำนวนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จการเปนผู
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ประกอบการ จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ  28  และมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จการ

ประกอบอาชีพอิสระอาชีพ 14 เปนที่ยอมรับในชุมชน โดยมีผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง  

 

 1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

       1.2.1) เชิงปริมาณ 

   1) ผูเรียนไดรับรางวัลแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด จำนวน 28 

ทักษะ ผูเรียนท่ีไดรับรางวัลมีจำนวน 56 คน  

   2) ผูเรียนไดรับรางวัลแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 3 ทักษะ 

ระดับชาติ 3 ทักษะ โดยผูเรียนที่ไดรับรางวัล มีจำนวน 6 คน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   1) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จำนวน  18  ทักษะ 

     รางวัลชนะเลิศ จำนวน  3   ทักษะ  

   2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 3  จำนวน 3  

ทักษะ 

     รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนภูมิภาค จำนวน 3  ทักษะ ผลการประเมินผยูใน

ระดับดีเลิศ 

       1.2.3) ผลสะทอน 

   ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพและไดเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ

การแขงขัน

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  

  ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562  

   ผูสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 36.97  

  ผูสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.จำนวน 140 คน คิดเปนรอยละ 69.31 

ผูสำเร็จการศึกษาทั้ง ระดับปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น 245  

   1.1.2) เชิงคุณภาพ  

  ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562  

   ผูสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 36.97  
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  ผูสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.จำนวน 140 คน คิดเปนรอยละ 69.31 

ผูสำเร็จการศึกษาทั้ง ระดับปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น 245 คนคิดเปนรอยละ 50.41 

 มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

   1.1.3) ผลสะทอน  

   สถานศึกษามีการติดตามผูสำเร็จการศึกษาอยางใกลชิดเพื่อเปนฐานขอมูล

ในการนำมาปรับปรุงวิชาชีพและการเรียนการสอนใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

และสากลตอไป  

 1.2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  1.2.1 เชิงปริมาณ 

                สถานศึกษาไดมีนโยบายใหครูผูสอนไดมีการวัดประเมินผลผูเรียนดานคุณธรรม  

จริยธรรม   

เจตคติ  และคานิยมที่พึงประสงค  มีผลสัมฤทธิ์  ดังนี้  

   1)  จำนวนผูเรียนในระดับชั้น  ปวช.  ที่เรียนในรายวิชาตางๆ  มีคะแนน

ผานเกณฑการประเมินจำนวน 590 คน  จากจำนวนนักศึกษาผูเรียนทั้งหมด  จำนวน 620 คน 

   2)  จำนวนผูเรียนในระดับชั้น  ปวส.  ที่เรียนในรายวิชาตางๆ  มีคะแนน

ผานเกณฑการประเมินจำนวน  336  คน  จากจำนวนนักศึกษาผูเรียนทั้งหมด  จำนวน 360  

คน 

   3)  จำนวนผูเรียนในระดับชั้น  ปวช.  และปวส.  ที่เรียนในรายวิชาตาง ๆ  

มีคะแนนผานเกณฑ จำนวน 926  คน  จากจำนวนนักศึกษาผูเรียนทั้งหมด  จำนวน 980  คน 

  1.2.2  เชิงคุณภาพ 

   1)  จำนวนรอยละของผูเรียนนักเรียนระดับชั้น  ปวช.  ที่ผานเกณฑการ

ประเมินคิดเปนรอยละ 94.45  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   2)  จำนวนรอยละของผูเรียน  นักศึกษาในระดับชั้น  ปวส.  ที่ผานเกณฑ

การประเมินคิดเปนรอยละ  93.33  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   3)  จำนวนผูเรียน  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.  และระดับชั้น  ปวส.  ที่

ผานเกณฑการประเมินคิดเปนรอยละ 97.49  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

  1.2.3  ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดกำหนดใหครูผูสอนในรายวิชาตางๆ ไดสรางจิตสำนึกดาน

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และสรางกิจนิสัยที่ดี  โดยผูเรียนจะถูกครูผูสอนไดกำหนด

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนดานอาชีวศึกษา  มีการกำหนดคะแนนการวัดประเมินผล

รอยละ  20  จึงทำใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการสรางคุณลักษณะนิสัยที่ดีตามขอกำหนด

ของหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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 1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

       1.3.1) เชิงปริมาณ 

   1) จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำนวน 128 คน มีงานทำ

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอจำนวน 189 คน 

   2) จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 122 คน มีงานทำ

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอจำนวน 118 คน  

       1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   1) ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 100 มีงานทำประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาตอคิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   2) ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 100 มีงานทำประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาตอคิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  

       1.3.3) ผลสะทอน 

   สถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา ดานความรู อยูในระดับดีมาก ดานทักษะและการประยุกตใช 

อยูในระดับยอดเยี่ยม ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณที่พึงประสงค อยูในระดับยอด

เยี่ยม

  2) จุดเดน

  1.1)  สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับสูง สูงผลตอการยอมรับยกยอง

ขององคกร หนวย งานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ     

 1.2) สถานศึกษามีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาตอ ในระดับสูง สงผลติอการยอมรับยกยองขององคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ   

 1.3) สถานศึกษามีผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ในระดับ

สูง สงผลตอการยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.1) ยกระดับคุณภาพผลการประเมินผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ใหอยู  

ในเกณฑที่สูงขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ควรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพ อิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ สง

เสริม สนับสนุน กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
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  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

       2.1.1) เชิงปริมาณ 

    1) ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จำนวน 9 ประเภทวิชา     

       2.1.2) เชิงคุณภาพ 

    ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       2.1.3) ผลสะทอน 

   สถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับและรวม

มือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน   

 1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

       1.2.1) เชิงปริมาณ 

    1) รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน 

10 รายวิชา     

       2.2.2) เชิงคุณภาพ 

    รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  คิดเปน

รอยละ 100 

ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       2.2.3) ผลสะทอน 

   สถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับและรวม

มือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

       1.1.1) เชิงปริมาณ 

   ครูผูสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  

จำนวน 56   แผน  จากครูผูสอนทั้งหมด รวม 56  คน    

           1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  ผลการ

ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 

          1.1.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาฯ ไดมีการจัดทำแผนการเรียนรู ที่มีคุณภาพใชสำหรับการ

จัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและกระบวนการที่ทำใหเกิดการพัฒนามากขึ้น คือแผนการ

เรียนรูท่ีมีองคประกอบครบถวน 

 1.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน   

          1.2.1) เชิงปริมาณ 

     จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไป ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 45 คน จากครูผูสอนทั้งหมด รวม 56 

คน    

        1.2.2) เชิงคุณภาพ 

    ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

และนํา  

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 80.86    

             1.2.3) ผลสะทอน  

ผลจากการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่ 

เนนผูเรียนเปน สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน สงใหผลการประเมินอยูในระดับ

ยอดเยี่ยม  

1.3 การจัดการเรียนการสอน 

       13.1) เชิงปริมาณ  

   1) ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน 56 

คน 

   2) ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูครบถวนทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 56 
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คน  

    3) ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 56 คน  

    4) ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 56 คน  

   5) ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู จำนวน 56 คน  

          1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 ผล

การประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 

         1.3.3) ผลสะทอน 

        สถานศึกษาฯ  มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนของแผนกวิชา

ตางๆ  และสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาเปดการเรียน

การสอนไดอยางมีคุณภาพ ครูทุกคนมีแผนการสอน  โครงการสอน และแผนการสอนราย

สัปดาหทุกคนทุกรายวิชา   

    

1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

       1.4.1) เชิงปริมาณ  

   1) ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 56 คน 

   2) ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาที่

เปนปจจุบัน จำนวน 56 คน  

    3) ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู จำนวน 56 คน  

    4) ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

จำนวน 56 คน  

   5) ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 

จำนวน 56 คน  

 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการประเมินอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

       1.4.3) ผลสะทอน 
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        สถานศึกษาฯ  มีครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  

มีการออกแบบระบบการสอนในรายวิชาตางๆ  โดยจัดทำโครงการสอน  แผนการสอน  แผน

จัดการเรียนรูรายสัปดาหการสอนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยใหครูผูสอนใชเทคนิคการสอนที่

หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามแผนและหลักสูตรสมรรถนะ  ดังนั้นครูผูสอนจึงไดมีการ

จัดการบริหารชั้นเรียนอยางเปนระบบ  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  

โดยครูผูสอนไดจัดการบริหารชั้นเรียนอยางมีคุณภาพ 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

       1.5.1) เชิงปริมาณ 

   1) ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 

56 คน 

   2) ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 56 

คน  

   3) ครูผูสอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน 56 คน  

   4) ครูผูสอนที่มีผลงานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพไดในการ

ยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 56 คน  

   5) ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับ จำนวน 56 คน  

       1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

100  ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.5.3) ผลสะทอน 

   ผลจากการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหครูผูสอนไดเขารับการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพทำใหครูผูสอนนำความรูที่ไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  

 

 1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

       1.6.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษาฯ มีหองเรียน หองปฏิบัติทั้งหมด 93 หอง และมีหองเรียน 

หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมพื้นท่ีใชงานในสถานศึกษา และเหมาะสมกับการใชงาน มีผูดูแล และบริหารจัดการ

ขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย   
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       1.6.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษาฯ มีหองเรียน หองปฏิบัติทั้งหมด 93 หอง และมีหองเรียน 

หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมพื้นท่ีใชงานในสถานศึกษา และเหมาะสมกับการใชงาน มีผูดูแล และบริหารจัดการ

ขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.6.3) ผลสะทอน 

   ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

ใชงานดานการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับยอดเยี่ยม

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

       1.1.1) เชิงปริมาณ  

   สถานศึกษาเทคนิคน้ำพองมีบริหารจัดการสถานศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   1. ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษาเทคนิคน้ำพอง (RMS) 

   2. ระบบรับ-สงหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (AMS e-

Office) 

   3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

   4. ระบบบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาเทคนิคน้ำพอง (myPSD) 

   5. ระบบศูนยเครือขายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 

   6. ระบบฐานขอมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (R-

idplan) 

   7. ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement: e-GP) 

   8. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02  ออนไลน 

       1.1.2) เชิงคุณภาพ  

   สถานศึกษาไดมีการจัดการประเมินผลระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.1.3) ผลสะทอน 

   1) สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาท่ีหลากหลายทันสมัยและเปนปจจุบัน 
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   2) สถานศึกษาไดมีการจัดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ Rms ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

       1.2.1)  เชิงปริมาณ 

   หองเรียน หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน จำนวนทั้งหมด 93 หอง ไดรับ

การพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จำนวน 93 หอง  

       1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   การใชหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.2.3) ผลสะทอน 

   ความพึงพอใจของผูใชใชหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานที่เอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

       1.3.1)  เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา 

การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับ

การบํารุงรักษา และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

       1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษา มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

      1.3.3) ผลสะทอน 

   ความพึงพอใจของผูใชระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   

 1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

       1.4.1) เชิงปริมาณ  

   1) จำนวนผูเรียนที่เขาใชบริการ 980 คน คิดเปนรอยละ 100  

   2) จำนวนหนังสือในหองสมุดมีจำนวน 10189 เลม คิดเปน 1 คน/15 เลม  

   3) สถานศึกษามีแหลงเรียนรูจำนวน  18 สาขาวิชา 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   1) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบริการแกบุคคลเปาหมาย 980 คน 

   2) สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการ ที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา 
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คนควาของครู ของบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน หรือผูสนใจ จำนวนไมนอยกวา 980 คน 

ในทุกสาขาวิชา 

   3) ศูนยวิทยบริการมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กำหนด 15 เลม/คน มีระบบการสืบคนดวยตนเองเพียงพอใหแกผูเรียน จำนวน 

980 คน 

         4) สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการไม

นอยกวา รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติผูใชบริการ และ

โครงการรักการอาน จำนวน 980  คน 

   5) สถานศึกษามีแหลงเรียนรูหรือสื่ออุปกรณหองเรียนเฉพาะทางครบทุก

แผนกวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.4.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาฯมีแหลงเรียนรูที่สามารถใหความรูไดหลากหลาย สามารถ

สืบคนความรูไดตลอดเวลา ตามความตองการ สอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการอยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

   

 1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

       1.5.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมพื้นที่การใชงาน

โดยมีการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งจากภาครัฐ UniNet ความเร็ว 200 Mbps ภาค

รัฐวิสาหกิจ TOT ความเร็ว 200/1000  Mbps  

       1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

        1.5.3) ผลสะทอน 

   ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับยอดเยี่ยม 

 

2.4 ดานนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 1.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

       1.1.1) เชิงปริมาณ  
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   1) จำนวนสาขาวิชาที่เปดทำการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 10  สาขาวิชา  

   2) ผูเรียนทั้งหมด จำนวน 360 คน มีผูเรียนในระบบทวิภาคีจำนวน 222 

คน คิดเปนรอยละ 61.66    

   3) จำนวนสถานประกอบการณท่ีเขารวมจัดการเรียนระบบทวิภาคีมี

ท้ังหมด 105 แหง 

       1.1.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ทั้งระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยดำเนินการ

ตามข้ันตอนทั้ง 5 ข้ันตอน ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.1.3) ผลสะทอน 

   เกิดการยอมรับระบบทวิภาคีสถานศึกษาในปการศึกษา 2561 มีสถาน

ประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการสอนทวิภาคี 103 แหง ในปการศึกษา 2562 มีสถาน

ประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเพิ่มขึ้นเปน 105. แหง เนื่องดวยนักเรียน

นักศึกษาผูปกครองและสถานประกอบการใหการยอมรับที่ดีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษาเทคนิคน้ำพองโดยวัดไดจากจำนวนปริมาณผูเรียนและสถานประกอบ

การที่เพิ่มมากข้ึนในแตละปการศึกษา

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

       1.1.1) เชิงปริมาณ  

   1) จำนวนสาขาวิชาที่เปดทำการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 10  สาขาวิชา  

   2) ผูเรียนทั้งหมด จำนวน 360 คน มีผูเรียนในระบบทวิภาคีจำนวน 222 

คน คิดเปนรอยละ 61.66    

   3) จำนวนสถานประกอบการณท่ีเขารวมจัดการเรียนระบบทวิภาคีมี

ท้ังหมด 105 แหง 

       1.1.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ทั้งระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยดำเนินการ

ตามข้ันตอนทั้ง 5 ข้ันตอน ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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       1.1.3) ผลสะทอน 

   เกิดการยอมรับระบบทวิภาคีสถานศึกษาในปการศึกษา 2561 มีสถาน

ประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการสอนทวิภาคี 103 แหง ในปการศึกษา 2562 มีสถาน

ประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเพิ่มขึ้นเปน 105. แหง เนื่องดวยนักเรียน

นักศึกษาผูปกครองและสถานประกอบการใหการยอมรับที่ดีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษาเทคนิคน้ำพองโดยวัดไดจากจำนวนปริมาณผูเรียนและสถานประกอบ

การที่เพิ่มมากข้ึนในแตละปการศึกษา 

 

1.2 สถานศึกษานำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   1. ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษาเทคนิคน้ำพอง (RMS) 

   2. ระบบรับ-สงหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (AMS e-

Office) 

   3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

   4. ระบบบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาเทคนิคน้ำพอง (myPSD) 

   5. ระบบศูนยเครือขายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 

   6. ระบบฐานขอมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (R-

idplan) 

   7. ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement: e-GP) 

   8. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02  ออนไลน

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 2. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 

 3. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และนำเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการระบบทวิภาคี 

 5. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน แหลงการเรียนรูใหมีความพรอมและเพียงพอ เอื้อตอการจัดการเรียนรู

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงครบทุกสาขาวิชา
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  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงครบทุกสาขาวิชา

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

      1.1.1) เชิงปริมาณ 

   ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 90 คน คิด

เปนรอยละ 100 

       1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป หรือแผนปฏิบัติงานประจำปและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน

ศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.1.3) ผลสะทอน 

   ผลจากการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการใชนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ไดมีการนำขอมูลมาศึกษาวิเคราะหวาถูกตอง เที่ยงตรงในฐานขอมูลตาง ๆ 

ท่ีจัดเก็บจากระบบ RMS และมีการวางแผนเพ่ือกำหนดทิศทางในการพัฒนาการบริหารสถาน

ศึกษาใหเปนไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบตาง ๆ เปนตนและเปนการ แกปญหาที่เกิดขึ้น

ดวยฐานขอมูลที่ถูกตองชัดเจน นำมาสูการตัดสินใจอยางเปนระบบ อันจะกอใหเกิดการพัฒนา

งาน และปดกั้นปญหาอุปสรรค และขอผิดพลาดอันจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

 1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

       1.2.1) เชิงปริมาณ 

   1) สถานศึกษาเปดสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชาและสาขาวิชาที่มีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 สาขาวิชา    

   2)  จำนวนผูทรงคุณวุฒิ  ภูมิปญญาทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญที่เขามามีสวน



22/7/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 42/53

รวมในการพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา  จำนวน 18 คน                 

              3)  จำนวนสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการเรียนรูและรวม

จัดการศึกษากับวิทยาลัยฯ จำนวน 5 แหง  ใหความรูและฝกทักษะอาชีพใหแกนักเรียน

นักศึกษา  จำนวน 240  คน 

 

       1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการ

ประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.2.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนไดรับการสง

เสริมและสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบการและองคกรหนวย

งานของภาครัฐและเอกชน  ไดใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดรับ

ความรูดานวิชาชีพ มีทักษะประสบการณดานอาชีพ  และมีทักษะชีวิต เมื่อศึกษาจบหลักสูตร

อาชีวศึกษาแลวผูเรียนสามารถเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและเปน

พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  ฉะนั้นการไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น 

ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานองคกรตางๆ จึงเปนสิ่งที่ดีและมีคุณคาในการพัฒนาการศึกษาอาชีวใหมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนอยางดี 

 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

       1.3.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 6 

กิจกรรม โดยจัดกิจกรรม เปนจำนวน 18 ครั้ง 

   1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับจิตอาสาตอ

สังคมและชุมชน มีจำนวน 6  โครงการ  

   2) จำนวนโครงการที่สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการบริการงาน

วิชาการสูชุมชนและสังคม มีจำนวน 6  โครงการไดแก 

   3) จำนวนโครงการที่สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับบริการงานวิชาชีพสู

ชุมชนและสังคม จำนวน 6 โครงการ  

      1.3.2  เชิงคุณภาพ 

   1)  การประเมินกิจกรรมโครงการจิตอาสา การบริการวิชาการและการ

บริการวิชาชีพตอชุมชนและสังคมตามเกณฑการประเมิน 5 ขอ ผลการประเมินคุณภาพอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

    1.3.3  ผลสะทอน 
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  สถานศึกษา ไดดำเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ในการใหบริการเกี่ยวกับจิตอาสา 

การบริการงานวิชาการ  และการบริการวิชาชีพใหแกชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมโครงการ

เปนจำนวนมาก มีการจัดการบริหารโครงการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย  นักเรียน-นักศึกษา  

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ชุมชนทองถิ่น  และหนวยงานองคกรภาครัฐและเอกชน 

กิจกรรม/โครงการตางๆ  มีการดำเนินการตามรูปแบบวงจร  PDCA  โดยผูเขารับบริการใน

โครงการตางๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด และจากผลของการดำเนินงานของ

สถานศึกษาในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูชมชนและสังคมแหงการเรียนรู จึงมีผลการ

ประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย  

       1.1.1) เชิงปริมาณ 

    1) สถานศึกษามีการจัดประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐภายในสถาน

ศึกษา จำนวน 122 ชิ้นงาน 

        2) สถานศึกษามีการจัดการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) และไดนำส่ิงประดิษฐสงเขาประกวดจำนวน 13 ชิ้นงาน  

       3) นำสิ่งประดิษฐสงเขาประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ระดับภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ชิ้นงาน 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   1) ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลการประกวดระดับ อศจ. จำนวน 13 ชิ้น

งาน  

        2) ไดรับรางวัลในระดับภาค จำนวน 2 ชิ้นงาน 

   3) ไดรับรางวัลในระดับชาติ 1 ชิ้นงาน มีผลการประเมินตามขอที่ 1 และ

ขอท่ี 4 มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

             1.1.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดจัดใหมีการสงเสริมการจัดทำโครงการ โครงงาน งานวิจัย 

และสิ่งประดิษฐเพ่ือสงเสริมการเพ่ิมทักษะการคิดและปฏิบัติงาน มีชิ้นงานที่สงประกวดเพิ่มขึ้น

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีการสรางเครือขายในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
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 2. สถานศึกษาสงแสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  การพัฒนาผลงานของผูเรียนในดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ใหมี

คุณภาพเพ่ือนำไปใชประโยชนและการแขงขัน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในการจัดทำสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ใหมีคุณภาพเพ่ือการนำไปใชประโยชนและการแขงขันในระดับตาง ๆ
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 3 9

ผลรวมคะแนนที่ได 109

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115 94.78

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 17

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 4 8

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที่ได 77

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 4 20

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 4 8

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 4 8

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 56

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 86.15

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 3 9

ผลรวมคะแนนที่ได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 91.49

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 94.78

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 93.68

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.73

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 92

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 86.15

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

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

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



22/7/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 50/53

สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการอบรมระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน (E-Student)

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) โครงการภาษาอังกฤษวัน

ละคำ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนนักศึกษา

กอนสำเร็จการศึกษา โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเนื่องในวัน

คริสตมาส (Chritmas Day) โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ

ประจำปการศึกษา 2562 โครงการวันสุนทรภู ประจำปการศึกษา

2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนการสอน การ

ผลิตสื่อเสมือนจริง (AR)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการอบรมภาวะผูนำและจัดทำแผนปฏิทินองคการฯ โครงการ

สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติและนิทรรศการวิชาการ ประจำป

การศึกษา 2562 โครงการศึกษาดูงาน โครงการประกวดโครงการ

วิชาชีพ โครงการปจฉิมนิเทศผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา

2561 โครงการแนะแนวศึกษาตอ โครงการวันสิ่งแวดลอม

โครงการประชุมองคการฯและแขงขนทักษะระดับ สถานศึกษา

โครงการประชุมองคการฯและแขงขนทักษะระดับ อศจ./ภาค/

ชาติ โครงการเตรียมการประเมินองคการ ระดับ ภาคและชาติ

โครงการกิจกรรม อวท โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ทุกชมรม)
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 1. โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องใสโอกาสขึ้นอาคารเรียนใหมแผนก

วิชาการโรงแรม โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมและ

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ประจำปการศึกษา 2561

โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด โครงการแขงขันกีฬา

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน โครงการจัดการแขงขันกีฬา

อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562

โครงการแขงชันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ โครงการวันปยะ

มหาราช 23 ตุลาคม โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลสงทายป

เกาตอนรับปใหม โครงการปรับพฤติกรรมผูเรียน (แกกิจกรรม)

โครงการกิจกรรม Big Cleaning day โครงการวันไหวครู

โครงการสมุดบันทึกความดี โครงการวันสิ่งแวดลอม โครงการวัน

ตนไมแหงชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา โครงการแหเทียนพรรษาเนื่อง

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฏา

คม รัชกาลที่ 10 และวันปลูกตนไมฯ โครงการวันแมแหงชาติ ใน

รัชกาลท่ี 9 และปลูกตนไม โครงการวันชาติ 5 ธันวาคม และปลูก

ตนไม โครงการสงเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายก) โครงการ

วันคลายวันเสด็จสวรรคต รัชการที่ 9โครงการยิ้มใสไหวสวย ดวย

"NAT" (คุณธรรมสุภาพ) โครงการสวยเทอยางมีระเบียบ

(คุณธรรมมีวินัย) โครงการพานองเขาวัด โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น (วันลอยกระทง) โครงการปลูก

ปาเฉลิมพระเกียรติ โครงการธนาคารขยะ โครงการวันสิ่งแวดลอม

โครงการเตรียมนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมมูลนิธิสถรคุณ

ภายใตคุณธรรมอัตลักษณ สุภาพ มีวินัย ใจอาสา โครงการเตรียม

นิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับ อศจ. ระดับ

ภาคและระดับชาติ โครงการใจอาสา บริการชุมชน (อำเภอยิ้ม)

โครงการนักศึกษา กยศ. ใสใจ มีจิตอาสา ตอบแทนคุณแผนดิน

โครงการรณรงควันงดสูบบุหรีโลกและปลูกตนไม โครงการอบรม

แกไขปองกันปญหายาเสพติด โครงการวันตอตานยาเสพติด

โครงการบำบัดผูปวยติดยาเสพติด

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชารวมกับสถานประกอบการ

ประจำป 2562
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการเตรียมความพรอมการประเมินองคการมาตรฐานดี

เดนฯ 2. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษา ปการ

ศึกษา 2561 3. โครงการนิเทศการสอน 4. โครงการ "พัฒนา

สังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC" 5. โครงการระบบติดตามผู

เรียนในที่ปรึกษา 6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิญวิทยากร

เฉพาะดาน) 7. โครงการเนื่องในวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหง

ชาติ 8. โครงการประดับแถบ 2 สี ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ 9.

โครงการประดับแถบ 3 สี ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ 10.

โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

วิสามัญ 11. โครงการงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ระดับ

ภาค/ชาติ 12. โครงการเตรียมประเมินกองลูกเสือ - เนตรนารี

วิสามัญระดับอศจ. 13. โครงการเตรียมประเมินกองลูกเสือ -เนตร

นารีวิสามัญ ระดับกลุมจังหวัด /ภาค /ชาติ 14. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 15. โครงการพิธีรับเปนลูกเสือวิสามัญ Day cam

และประดับแถบ 16. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการนิเทศการสอน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วางแผนและงบประมาณ 3. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ

ปงบประมาณ 2562

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการสรางวินัย ใสใจจราจร 2. โครงการขับขี่ปลอดภัย สวม

หมวกนิรภัย 100 % 3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและ

บัญชี ประจำปงบประมาณ 2561 4. โครงการอบรมเตรียมความ

พรอมรับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 5. โครงการศูนย

ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center 6. โครงการอาชีวอาสา 7.

โครงการ Fix it center 8. โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนโดย

สารมวด 2 หมวด 3 ปใหม

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. โครงการประชุมผูปกครองสรางเครือขายผูปกครอง 2.

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองคการฯ 3. โครงการพัฒนาระบบ

Internet

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม


