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คานา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคนิคพัง งา เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกั นคุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึก ษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ประกอบด้วย
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แ ก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่ พึ ง ประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา และมาตรที่ 3 การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ในการขับ เคลื่อนการประกัน คุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ซึ่ ง เป็น การประเมิน ผล และการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึ กษา จึ งได้ จัด ท าแนวทางการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดผลและประเมิน ได้
ทั้ง ในเชิง ปริมาณและคุณภาพ จานวน 5 ด้ าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัด การเรี ย นการสอน ด้า นครูผู้ สอนและผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษา ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มและปัจ จั ย พื้น ฐาน
ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
วิทยาลัยเทคนิคพังงา มุ่งหวังที่จะได้นาผลการประเมินในครั้ง นี้ เป็นแนวทางการบริหารการศึกษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะก่อนให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1
5
23
26
35
42

ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ก ารพั ฒนาคุณภาพการศึ กษา ในรอบปี การศึกษา 2561 มีผ ลการประเมิ น
ตามมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้งาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนที่ได้ 76.75
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
ประเด็นด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ คะแนนที่ได้ 99.33
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คะแนนที่ได้ 92.50
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ในรอบปีการศึกษา 2561
คะแนนที่ได้ (89.53) ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่น
1.สถานศึ ก ษามี ผลการการพั ฒนาคุ ณลั ก ษณะของผู้ส าเร็ จ การศึ กษาอาชี วศึ ก ษาที่ พึง ประสงค์
ด้า นความรู้ ด้ า นทัก ษะและการประยุก ต์ ใ ช้ และด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ในหัวข้อผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และระดับดีเลิศ ในหัวข้อผลการทดสอบ
ทางการศึกษา V-NET ซึ่งเกิดจากการมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกคน
2.สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และระบบบริหาร
จัดการผู้เรียน (EDR) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งการบริการ
ชุมชน มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
3.สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และ
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.สถานศึ ก ษามี ผลการการพั ฒนาคุ ณลั ก ษณะของผู้ส าเร็ จ การศึ กษาอาชี วศึ ก ษาที่ พึง ประสงค์
ด้า นความรู้ ด้ า นทัก ษะและการประยุก ต์ ใ ช้ และด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
มีคุณภาพ ระดับปานกลาง ในหัวข้อ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 2 ดาว ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาให้สูงขึ้น
2.แหล่ งเรี ยนรู้ แ ละศู นย์ วิ ท ยบริ การ สถานศึ ก ษามี แ หล่ ง เรี ย นรู้วิ ท ยบริ ก าร มีค วามพร้ อมและ
เพียงพอ สาหรับการให้บริการครูและบุคลากร และผู้เรียนอย่างเพียงพอ แต่การเข้าใช้งานของผู้เรียนยังมีน้อย
ไม่ถึงร้อยละ 80 รวมทั้งห้องเรียนเฉพาะทางยัง มีไ ม่ครบทุกสาขาวิชา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี จึง ต้อง
พัฒนายกระดับให้มากขึ้น
3.ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของผู้เรียน มีผลงานในระดับภาค ซึ่งระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี สถานศึกษาควรส่งเสริมยกระดับ
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.สถานศึ กษาจะดาเนินการพัฒนาคุณลั กษณะของผู้ สาเร็ จการศึกษาอาชีว ศึกษาที่พึง ประสงค์
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มี
คุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมในทุกๆหัวข้อ โดยเฉพาะ การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯของสถานศึกษา ต้องยกระดับ
ให้มากขึ้นอยู่ในระดับ 3 ดาว หรือมากกว่าในปีต่อไป
2.สร้างแรงจูงใจการเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการของผู้เรียนให้มากขึ้น รวมทั้งจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ห้องเรียนเฉพาะทางให้ครบทุกสาขาวิชา
3.ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณและจัดหาผู้มีความรู้ ความชานาญร่วมสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อยกระดับให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ง งา มุ่ ง มั น จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสู งให้ผู้ เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีความรู้ความสามารถ ในแต่ล ะ
สาขาวิ ชาโดยอาศั ยความร่ วมมือ ในการจัด การศึ กษาร่ วมกับ สถานประกอบการในการร่ วมพัฒ นาผู้เ รีย น
ให้สอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการ ส่ง เสริมให้ครูพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ทัน
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการผู้เรียน ผู้ปกครองสามารถรู้ข่าวสาร
ข้อมูลติดตามผู้เรียนได้ โดยผ่านระบบ EDR ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารสู่ประชาคม
อาเซียน

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
1.นโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้แนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักเรียนที่มีความต้องการเรียนสายอาชีวศึกษา ส่งผลให้
ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น
2.นโยบายลดจ านวนผู้ เ รี ย นออกกลางคั น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ง งา ได้ ต รวจสอบติ ด ตามผู้ เ รี ย น
อย่างเป็นระบบผ่านระบบครูที่ปรึกษา คอยให้การช่วยเหลือผู้เรียน พร้อมประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อลด
จานวนผู้เรียนออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง
3.นโยบายลดปั ญ หายาเสพติ ดในสถานศึ ก ษา วิท ยาลั ย เทคนิค พั ง งา ได้ ให้ ค วามรู้แ ละส่ ง เสริ ม
ให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด มีการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด
4.นโยบายด้านจิตอาสาและบริการประชาชน วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้ดาเนินการกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้าง Fix it Center งานบริการเครื่องเสียง และการช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
5.นโยบายด้ า นการจั ด การศึ ก ษาทวิ ภ าคี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ง งา ได้ มี ก ารด าเนิ น การให้ ผู้ เ รี ย น
ได้ฝึกงานในสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
กระ ทร วง ศึ ก ษาธิ ก าร โดยส านั ก งานคณะ กร รมการ การอ าชี ว ศึ ก ษา (สอ ศ.) และ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกันจัดทาโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SciencBased Technology School : SBTS) โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตกาลังคนที่มีค วามสามารถในการประดิษฐ์
คิดค้นเชิงเทคโนโลยี นาไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 แห่ง
โดยวิ ทยาลั ยเทคนิค พั ง งา เป็ นวิ ท ยาลั ย น าร่อ งส าหรั บ ภาคใต้ โดยหลั ก สู ตรของโรงเรีย นเทคโนโลยี ฐ าน
วิท ยาศาสตร์เ ป็น หลั กสู ต รที่ มีก ารเรี ยนการสอนแบบบูร ณาการ เป็ นโครงงาน (projects) หรือ หัว เรื่ อ ง
(themes) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ project-based-teaching and learning โดยมีครูพี่เลี้ยง
คอยให้ ค าแนะน าและดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ส าหรั บ โครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ พั ง งา
มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ย ชกรรม สาขาวิ ช าพาณิ ช ยกรรมและบริ ก ารฐานวิ ท ยาศาสตร์ (เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว)
4.2 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
1. สนับสนุนการสร้างกาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างโดยเฉพาะในภูมิภาค
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาก าลั ง คน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3 วิธีการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิ ทยาศาสตร์ หลั กสูตรระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการท่องเที่ยว)
ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ project-based-teaching and learning โดยผสมผสาน
ระหว่างความรู้เชิงประยุกต์ (knowledge) ใน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์
4.สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม 5.สุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา 6.ศิ ล ปะ 7.การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และ
8.ภาษาต่างประเทศ และการสร้างทักษะปฏิบัติ (skills) ด้านการสังเกต การคิด และการปฏิบัติ เข้าด้วยกัน
เพื่อนาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ หรือพัฒนาเป็นชิ้นงาน โดยนักเรียนจะต้องมีความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ซึ่งจะมีหลักของความต่อเนื่องในการเรียนรู้ 3 ช่วง คือ 1.การสร้างแรงจูงใจ (Motivating) 2.การฝึกปฏิบ้ติ
(Doing) และ 3.การย้าทาให้สาเร็จ (Practicing) และในปัจจุบันได้ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในโครงการฐานวิทยาศาสตร์ด้วย
4.4 ผลการดาเนินงาน
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโครงการโรงเรี ย นเทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ อยู่ ในระดับดี มาก ผลการสอบ V-net ได้ คะแนนสูง และ
มีความสามารถในการทาสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มีผลงานและรางวัลในระดับต่างๆมากมาย ได้ร่วมเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการ ได้รับรางวัลทั้งในระดับภาค และระดับชาติ
4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. วิ ท ยาลั ย ได้ ผ ลิ ต ก าลั ง คนที่ มี ค วามสามารถในการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น เชิ ง เทคโนโลยี น าไปสู่
การยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 326 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 076412077 โทรสาร 076412045
E-mail - Website www.pntc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 ทาการเรียนการสอน พ.ศ. 2482 ในนามโรงเรียน
ประถมอาชีพช่างไม้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อ 1 เมษายน 2525 ปัจจุบันมีเนื้อที่
รวม 8 ไร่ 3 งาน 76.2 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 326 ถนนเพชรเกษม ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82000 มีประวัติพอสังเขปดังนี้
19 สิงหาคม 2484 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้พงั งาเป็นโรงเรียนช่างไม้พังงา
พ.ศ.2498
กรมอาชีวศึกษา ได้เปิดสอนช่างไม้ครุภัณฑ์อีก 1 วิชา รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือ จบ ม.3 (เทียบเท่า ป.7)เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี เรียนสาเร็จได้
ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(เทียบเท่า ม.3ปัจจุบัน)
12 มิถุนายน 2501 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้พงั งาเป็นโรงเรียนการช่างพังงา
พ.ศ.2503
เปิดสอนวิชาช่างก่อสร้าง รับนักเรียนที่จบ ม.6(เทียบเท่า ม.3 ปัจจุบัน) หรือชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนหลักสูตร 3 ปี สาเร็จแล้วได้รับ ประกาศนียบัตรมัธยม
อาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ.2520
ใช้หลักสูตร ปวช. 2520 เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ รับนักเรียนที่สาเร็จ ชั้น มศ.3 เข้า
เรียนหลักสูตร 3 ปี เรียนสาเร็จได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1 มกราคม 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนการช่างพังงาเป็นโรงเรียนเทคนิคพังงา
พ.ศ.2522
เปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)
พ.ศ.2524
เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1 เมษายน 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะขึน้ เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพังงา”
พ.ศ.2525
เปิดสอนแผนกวิชาพานิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ.2529
เปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ.2533
เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
พ.ศ.2535
เปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2556

พ.ศ.2558

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกวิชา คือ –แผนกวิชา
ช่างยนต์ -แผนกวิชาการบัญชี
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -แผนกวิชาการตลาด
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - งานเทคนิคการก่อสร้าง งานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม -งานเครื่องมือกล
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) -สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) -สาขางานภาษาต่างประเทศ
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) -สาขางานการโรงแรม
เปิดสอนระดับ ปวช. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา
-สาขางานการบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม
-เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-เปิดสอนสาขางานธุรกิจการท่องเที่ยว ประเภทวิชาพาณิชยกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และ
พาณิชยกรรม ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ รุ่นแรก ใช้ระบบ
การเรียนการสอนจะมีรูป แบบพิเศษที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ และฝึก
ทักษะโดยการสร้างโครงงาน (Project – based Learning)
เปิดสอนระดับ ปวส.
-สาขางานการโรงแรมทวิภาคี
เปิดสอนระดับ ปวช.
-สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
-สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
เปิดสอนระดับ ปวส.ทวิภาคี
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
-สร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

การจัดการศึกษา
สภาพปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคพังงา มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมี 5 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พาณิช ยกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่อ งเที่ ยว และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิ ชาอุต สาหกรรม
ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาช่างยนต์ 2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 1.สาขาวิชา
การบัญ ชี 2.สาขาวิชาการตลาด 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจ 4.สาขาวิชาพาณิช ยกรรมและบริการฐาน
วิทยาศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 1.สาขาวิ ช าการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วประเภทวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพชุมชน
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่สาคัญ
ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สาหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยัง ทิศ
ตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ
105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจานวนมากเช่นเกาะยาวหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน
ลักษณะภูมิอากาศ
พังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ไปถึง เดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ไปถึง เดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมาก
นัก คือ อยู่ระหว่าง 29 - 36 องศาเซลเซียส และปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,614.5 มิลลิเมตร
การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อาเภอ 48 ตาบล 314 หมู่บ้าน
1. อาเภอเมืองพังงา
2. อาเภอเกาะยาว
3. อาเภอกะปง
4. อาเภอตะกั่วทุ่ง
5. อาเภอตะกั่วป่า
6. อาเภอคุระบุรี
7. อาเภอทับปุด
8. อาเภอท้ายเหมือง

การเดินทางไปจังหวัดพังงา
1.รถยนต์
เส้นทางแรก: จากกรุงเทพมหานครขับรถไปตามทางหลวงหมาเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมพรและระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทางประมาณ 788 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 12 ชั่วโมง
เส้นทางที่สอง: จากกรุงเทพมหานคร ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพรและ
จากจังหวัดชุมพร ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอาเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฏร์ธานี จากนั้นแยกขวาเข้าทาง
หลวงหมายเลข 401 จนถึงอาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นใช้
ทางหลวงหมายเลข 415 ขับไปประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เมืองพังงา
นักท่องเที่ยวจากภูเก็ตขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 402 ผ่านสะพานสารสินที่บ้านโคกกลอย
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อาเภอตะกั่วป่า รวมระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตรจากภูเก็ตใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30
นาที
2.รถโดยสารประจาทาง
มีบริการรถโดยสารประจาทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออก
จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมงตรวจสอบ
3.รถไฟ
ไม่มีขบวนรถไฟตรงไปยังจังหวัดพังงา การรถไฟแห่งประเทศไทยมีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ
และราษฎร์ธานีไปลงที่สถานี พุนพินแล้วต่อรถโดยสารประจาทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง
4.เครื่องบิน
การเดิ นทางไปพัง งาทางเครื่อ งบิ น นัก ท่อ งเที่ยวสามารถใช้ บริ การเที่ยวบิน ไปลงจัง หวั ดภู เก็ ต
จากนั้นต่อรถโดยสารประจาทางไปจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตรหรือเทียวบินไปจังหวัดระนอง
จากนั้นต่อรถโดยสารประจาทางไปจังหวัดพังงาโดยใช้เวลาเดินทางต่อประมาณ 3 ชั่วโมง
สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง
ละติจูด ที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125
ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ – พื้นที่ทาการเกษตร 1,806.122 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่ - พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ เนื้อที่อื่นๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่

สภาพสังคม
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญ ชาติไ ทย ร้อยละ 98.9 ไม่ไ ด้สัญ ชาติไทย ร้อยละ 1.1
ชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวนา หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายตาม
ชายฝั่ง ทะเล และ เกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ จัง หวัดพัง งา
เป็นดินแดนที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ม ายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิ ง ไว้ในแผน ที่โลกตั้ง แต่
ยุ ค เริ่ ม ต้ น คริ สตกาล โดยนั ก เดิ น เรื อ ชาวอาหรั บ เป็ น เส้ น ทางการแผ่ ข ยายของพุ ท ธศาสนาจากอิ น เดี ย
สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญในทะเลฝั่งอัน
ดามัน ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนในจังหวัดพัง งา
นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.26 ศาสนาซิกข์
ร้อยละ 0.05
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

360

37

0

397

ปวช.2

310

28

0

338

ปวช.3

306

39

0

345

รวม ปวช.

976

104

0

1080

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

107

73

180

ปวส.2

35

77

112

รวม ปวส.

142

150

292

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

461

287

62.26

ปวส.2

151

132

87.42

รวม

612

419

68.46

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

466

276

59.23

ปวส.2

132

98

74.24

รวม

598

374

62.54

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ

5

5

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง

56

56

56

ข้าราชการพลเรือน

3

-

-

พนักงานราชการครู

12

9

12

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

13

3

13

เจ้าหน้าที่

20

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ)

14

-

-

รวม ครู

81

68

81

รวมทั้งสิ้น

123

68

81

ประเภท

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

6

4

10

พาณิชยกรรม

4

3

7

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

1

1

2

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

1

2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

1

2

รวมทั้งสิ้น

13

10

23

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคารเรียน

9

อาคารปฏิบัติการ

8

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

2

อาคารอื่น ๆ

2

รวมทั้งสิ้น

22

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลากร

6146365.00

งบดาเนินงาน

5024000.00

งบลงทุน

44139300.00

งบเงินอุดหนุน

11963589.67

งบรายจ่ายอื่น

3569660.00

รวมทั้งสิ้น

70842914.67

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ทักษะสูงล้า นาทางอาชีพ หมายถึง วิทยาลัยจัดการศึกษาให้นักเรียน
นักศึกษา มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ และด้านคุณธรรม มีทักษะไปประกอบอาชีพในสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
สร้างสรรค์ผลงาน บริการชุมชน
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล
พันธกิจ
1.ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
2.พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ
3.สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม
4.สร้างพันธมิตรร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
5.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์
1.พั ฒ นานั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
2.พัฒนาครู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
3.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครูและผู้เรียน รวมทั้งการบริการวิชาการและบริการ
สังคม
4.สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ด้ า นช่ า งอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม คหกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.พัฒนาสภาพแวดล้อม ให้สะอาด สะดวก สบาย ร่มรื่น และทันสมัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2.พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.พัฒนาด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
4.พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนร่วมมือในการจัดการศึกษา
5.พัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์
1.พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครูและผู้เรียน
5.ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการสังคมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
6.สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
7.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

Tie Dye Fabrics with as colorfast Substance from Tham
Thonglang soil

รองชนะเลิศ ภาค

เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

เครื่องปั๊มลมหยอดเหรียญ

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อุปกรณ์บัดกรีตะกั่วใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับอุณหภูมิ

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสารช่วยติดสี ดินถ้าทองหลาง

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน สูตรตะลิงปลิง BB Clean

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ป้ายหยุดตรวจพลังงานแสงอาทิตย์

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

น้าเมี่ยงคาสาเร็จรูปเสริมอินนูลินจากแก่นตะวัน

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

เครื่องดื่มข้าวไร่ดอกข่าเสริมคอลลาเจนสาเร็จรูป

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ลูกชิ้นปลาสมุนไพร

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Smart Training Management

ชนะเลิศ

Coffee Management System

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Smart Wartering Machine

ชนะเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อุปกรณ์ตัดการทางานระบบไฟเลี้ยว กรณีลืมปิดสาหรับมอเตอร์ไซด์ รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสงขลา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ถุงผ้าอนามัยสาเร็จรูป สาหรับพกพา

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

เครื่องจาหน่ายปากกา ดินสอ แบบหยอดเหรียญ

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ไอศกรีมโฮมแมดจาปาดะ

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

พานพุ่มใบบางย้อมสีจากดาวเรือง

ชนะเลิศ

กรอบรูป 360 องศา

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ห่วงยางชูชีพกู้ภัยบังคับรีโมท

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Champedak homemade ice dream

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Champedak homemade ice dream

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ไฮกรีมโฮมเมดจาปาดะ

รางวัลอื่น ๆ ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายกมล ฮ่วนฮก
อุปกรณ์ตัดการทางานระบบไฟเลี้ยวกรณีลืมปิดสาหรับมอเตอร์
ไซด์

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นายกมล ฮ่วนฮก
อุปกรณ์บัดกรีตะกั่วใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับอุณหภูมิ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นายศุภวัชช์ พรหมทิพย์
ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสารช่วยติดสีดินถ้าทองหลาง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นายวชิรเดช ศรีแก้ว
ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานสูตรตะลิงปลิง BB Clean

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นางสาวจรรยา คงแก้ว
น้าเมี่ยงคาสาเร็จรูปเสริมอินนูลินจากแก่นตะวัน

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นางรื่นฤดี พรหมทอง
เครื่องดื่มข้าวไร่ดอกข่าเสริมคอลลาเจนสาเร็จรูป

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์
ลูกชิ้นปลาสมุนไพร

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นางสาวลักษมี เขาทอง
Smart Training Management

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย
Coffee management system

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นายบุญฤทธิ์ หนูปลอด
Smart Wartering Machine

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นางสาวอัจฉรา รัตนา
Tie dye fabrics with as colorfast substance from Tham
Thonglang soil

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

นายบุญฤทธิ์ หนูปลอด
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสงขลา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายภุชงค์กร จินดาพล
Champedak homemade ice cream

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นางธิดารัตน์ วงษ์สุวรรณ์
ไอศกรีมโฮมเมดจาปาดะ

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นายชนะสิน สังข์ด้วง
พานพุ่มใบบางย้อมสีจากดาวเรือง

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายเตห์รานร์ บูละ
ห่วงยางชูชีพกู้ภัยบังคับรีโมท

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายปริญญา หมายดี
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

นางสาวณัฐรินีย์ พรหมรักษ์
ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายกิตติกร จงจิตร
รอง
อุปกรณ์ตัดการทางานระบบไฟเลี้ยวกรณีลืมปิดสาหรับมอเตอร์ไซด์ ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายศตวรรษ ดิษฐปาน
รอง
อุปกรณ์ตัดการทางานระบบไฟเลี้ยวกรณีลืมปิดสาหรับมอเตอร์ไซด์ ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายพงศ์พันธุ์ ชูชิต
อุปกรณ์บัดกรีตะกั่วใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับอุณหภูมิ

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายนัทธพงศ์ พันธ์เมือง
อุปกรณ์บัดกรีตะกั่วใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับอุณหภูมิ

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวธัญรดา เย็นฉ่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสารช่วยติดสีดินถ้าทองหลาง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวสรีรัตน์ หมื่นศรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสารช่วยติดสีดินถ้าทองหลาง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวรัฐญา พลบุญ
ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสารช่วยติดสีดินถ้าทองหลาง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวขนิษฐา บรรดาศักดิ์
ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานสูตรตะลิงปลิง BB Clean

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวพัลลภา ฉิมบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานสูตรตะลิงปลิง BB Clean

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวสุนิตา อินทร์แก้ว
น้าเมี่ยงคาสาเร็จรูปเสริมอินนูลินจากแก่นตะวัน

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวอาทิตยา สีแสงมุก
น้าเมี่ยงคาสาเร็จรูปเสริมอินนูลินจากแก่นตะวัน

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวพัชรี สวนไธสง
เครื่องดื่มข้าวไร่ดอกข่าเสริมคอลลาเจนสาเร็จรูป

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางสาวตมิสา ยอดสุวรรณ
เครื่องดื่มข้าวไร่ดอกข่าเสริมคอลลาเจนสาเร็จรูป

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวจันทราวรรณ รูปหล่อ
ลูกชิ้นปลาสมุนไพร

รอง
จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ชนะเลิศ

นางสาววราพร ศรีสวัสดิ์
ลูกชิ้นปลาสมุนไพร

รอง
จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ชนะเลิศ

นางสาวณัฐสุดา ณ นคร
Smart Training Management

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวนิจวิภา หมาดสตูล
Smart Training Management

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวลลิตา รัตนพงค์
Coffee management system

รอง
จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ชนะเลิศ

นายวีระยุทธ วงศ์แฝด
Coffee management system

รอง
จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ชนะเลิศ

นางสาวนิจวรีย์ หมาดสตูล
Smart Wartering Machine

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายพิชยุต ดาขา
Smart Wartering Machine

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายพุทธรักษ์ จินตภากุล
Smart Wartering Machine

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวพิมพ์ชนก ทิพย์วงษ์
Tie dye fabrics with as colorfast substance from Tham
Thonglang soil

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นางสาวณภสร แซ่ห่อ
Tie dye fabrics with as colorfast substance from Tham
Thonglang soil

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายพิชยุต ดาขา
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

ชนะเลิศ ภาค

จังหวัดสงขลา

นายพนธกร แซ่จั้ง
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

ชนะเลิศ ภาค

จังหวัดสงขลา

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายพิทวัส ฉิมกิจ
Champedak homemade ice cream

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นายถนอมศักดิ์ สนใจ
Champedak homemade ice cream

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นางสาวสุวนันท์ นิจจารูญ
ไอศกรีมโฮมเมดจาปาดะ

รางวัลอื่น ๆ ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นางสาวขวัญฤทัย ช่วยไฝ
ไอศกรีมโฮมเมดจาปาดะ

รางวัลอื่น ๆ ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นางสาวชนาภา ทองเครือ
พานพุ่มใบบางย้อมสีจากดาวเรือง

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายธนพล เทพช่วย
พานพุ่มใบบางย้อมสีจากดาวเรือง

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายอนุพงศ์ นิลงาม
ห่วงยางชูชีพกู้ภัยบังคับรีโมท

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายเจษฎา ศรีนาค
ห่วงยางชูชีพกู้ภัยบังคับรีโมท

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ชนะเลิศ

ภาค

นายวรัญญู ศิริกุล
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

จังหวัดสตูล

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายอภิสิทธิ์ พานทอง
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

นายวรพล ปานเพ็ง
ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

นางสาวโสรยา เด็นศิริ
ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว

ชนะเลิศ

ภาค

จังหวัดสตูล

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัด การอาชี วศึ กษา เป็น การจัด การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาอาชีว ศึ กษาให้ มีค วามรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บสาขาวิ ช าที่ เรี ย น หรื อ ท างาน โดยเน้น ความรู้ เ ชิ ง ทฤษฏี และหรื อ ข้ อ เท็ จ จริง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภู มิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผู้อื่ น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้า ที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึก ษามีครู ที่มีคุ ณวุ ฒิการศึ กษาและจานวนตามเกณฑ์ที่ กาหนด ใช้ หลั กสูต รฐานสมรรถนะ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้ นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีก ารปรั บปรุ ง รายวิช าเดิม หรือ ก าหนดรายวิ ชาใหม่ หรือ กลุ่ มวิ ชาเพิ่ มเติ ม
ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อ กั บ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นทั้ ง วั ย เรี ยนและวั ย ท างาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เ รียน รวมทั้ งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ กษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ าง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้
1.การดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้คณะครูดูแลผู้เรียนให้มีความรู้
ส่งผลให้ผู้เรียน จบการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 62.54 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
2.ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษา
ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ
ในระดับ 2 ดาว ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3.ผลงานของผู้ เ รี ย นด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้มีการประกวดในหลายระดับ
มีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
4.ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาได้มีการส่ง ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในการแข่ง
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประกวดหลายระดั บ มี ผ ลงานได้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ภาค ระดั บ คุ ณ ภาพ
อยู่ในระดับดี
5.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ในการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.33
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
6.ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) สถานศึ ก ษา
ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ในการทดสอบ V-NET ในแต่ละสาขา วิชา ส่งผลให้ผลการทดสอบ V-NET
คิดเป็นร้อยละ 77.16 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
7.การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความรู้ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ
63.72 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.การดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้คณะครูดูแลผู้เรียนให้มีทักษะในแต่ละ
สาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียน จบการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 62.54 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี
2.ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษาได้ส่ง เสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพในแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ
ในระดับ 2 ดาว ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3.ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สถานศึกษาได้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้มีการประกวดในหลายระดับ มีผลงานได้รับรางวัล
ในระดับภาค ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
4.ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาได้มีการส่งให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการแข่งทักษะวิชาชีพ
ส่งเสริมให้มีการประกวดหลายระดับ มีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
5.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาได้ส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ ในการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.33 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ใช้ทักษะในการทดสอบ V-NET ในแต่ละสาขา วิชา ส่งผลให้ผลการทดสอบ V-NET คิดเป็นร้อยละ 77.16
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
7.การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา สถานศึกษาได้ส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 63.72
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.การดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาได้ส่ง เสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ แก่ผู้เรียนทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียน จบการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ
62.54 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษาได้ส่งเสริม คุ ณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียนทุกคน ตามแนวทางการจัดกิจกรรม (อวท.) ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับผลการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ อิสระ สถานศึกษาได้ส่งเสริม
คุณ ธรรม จริย ธรรม และคุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ ในด้า นการประกอบอาชีพ ส่ ง ผลให้ส ถานศึ กษาได้รั บ
การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

4.ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สถานศึกษาได้ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้มีการประกวดในหลาย
ระดับ มีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
5.ผลการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ สถานศึ ก ษาได้ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั กษณะ
ที่พึงประสงค์ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการประกวดหลายระดับ มีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาค
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
6.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาได้ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 99.33 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
7.ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ านอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) สถานศึ ก ษาได้ ส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการทดสอบ V-NET ในแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้ผลการ
ทดสอบ V-NET คิดเป็นร้อยละ 77.16 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
8.การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา สถานศึกษาได้ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ส่ง ผลให้ผู้เรียนได้เข้า ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 63.72 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
9.การบริการชุม ชนและจิ ตอาสา สถานศึกษาได้ ส่ง เสริม คุณ ธรรม จริ ยธรรม และคุณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีใจรักในการบริการช่วยเหลือชุมชนมีจิตอาสาในทุกโอกาส
4.1.2 จุดเด่น
สถานศึ ก ษามี ผลการการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์
ด้า นความรู้ ด้ า นทัก ษะและการประยุก ต์ ใ ช้ และด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ในหัวข้อผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และระดับดีเลิศ ในหัวข้อผลการทดสอบ
ทางการศึกษา V-NET ซึ่งเกิดจากการมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกคน
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ ก ษามี ผลการการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์
ด้า นความรู้ ด้ า นทัก ษะและการประยุก ต์ ใ ช้ และด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
มีคุณภาพ ระดับปานกลาง ในหัวข้อ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 2 ดาว ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาให้สูงขึ้น

4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึ ก ษาจะด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์
ด้า นความรู้ ด้ า นทัก ษะและการประยุก ต์ ใ ช้ และด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมในทุกๆหัวข้อ โดยเฉพาะ การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯของสถานศึกษา ต้องยกระดับ
ให้มากขึ้นอยู่ในระดับ 3 ดาว หรือมากกว่าในปีต่อไป
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ น ระบบ โดยการศึ ก ษาความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และประสานงานกั บ
สถานประกอบการ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม
หรื อ ก าหนดรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ หลั ก สู ต รรายวิ ช า
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีแบะสภาพการปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
3.คุณภาพของแผนการจัด การเรีย นรู้สู่ การปฏิบั ติ สถานศึกษาได้ ส่ง เสริม สนั บสนุ น
ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ครู จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีรายละเอียดครบถ้วน โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4.การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. การจั ด การเรี ย นการสอน สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน
โดยกาหนดให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาที่สอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อประกอบการ
สอน และจัดทาวิจัยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน สถานศึกษาได้ส่ง เสริมการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
ครูผู้สอนมีเทคนิคในการบริหารการจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ EDR คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม

3.การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรีย น
สถานศึกษาได้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในวิทยาลัย เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม
3) ด้านการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ในเรื่อง
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพไม่ต่ากว่า 12 ชม คิดเป็นร้อยละ 89.14 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2.การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วม ในการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง อาทิ การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นต้น ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.การบริ หารจั ดการระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศเพื่อ การบริห ารจัด การสถานศึ กษา
ผู้บริหารได้จัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
ระบบบริหารจัดการผู้เรียน EDR ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาได้มีการส่ ง เสริมให้การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างเป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อม วางแผน จัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ และสรุปรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการอาชีวศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ
พร้อมทั้งมีครูผู้เชี่ยวชาญร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
6. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สถานศึกษาได้
ดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เพียงพอต่อความต้องการ มีความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานศึกษามีการบริหารระบบไฟฟ้า ประปา ระบบ
คมมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้วิทยบริการ มีความพร้อม
และเพียงพอ สาหรับการให้บริการครูและบุคลากร และผู้เรียนอย่างเพียงพอ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี
9. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้ง านด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาได้ มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง รองรั บ การใช้ ง านครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ภ ายในวิ ท ยาลั ย

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเร็ว 100 Mbps ระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
10. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษาได้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในวิทยาลัย เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี อย่า งเป็ นระบบ มีก ารเตรี ยมความพร้อ ม วางแผน จัด การเรีย นการสอนในระบบทวิภ าคี มี การ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพ และสรุปรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการระดม
ทรัพยากร เพื่อจัดการอาชีวศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งมี
ครูผู้เชี่ยวชาญร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.การบริการชุมชนและจิตอาสา สถานศึกษามีการบริหารจัดการ บริการชุมชน บริการวิชาการ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษาได้มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในวิทยาลัย เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเร็ว 100 Mbps ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
5. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สถานศึกษาได้
มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในวิทยาลัย เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4.2.2 จุดเด่น
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และระบบบริหาร
จัดการผู้เรียน (EDR) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งการบริการ
ชุมชน มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้วิทยบริการ มีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารครู แ ละบุ ค ลากร และผู้ เ รี ย นอย่ า งเพี ย งพอ แต่ ก ารเข้ า ใช้ ง านของผู้ เ รี ย นยั ง มี น้ อ ย
ไม่ถึงร้อยละ 80 รวมทั้งห้องเรียนเฉพาะทางยัง มีไ ม่ครบทุกสาขาวิชา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี จึง ต้อง
พัฒนายกระดับให้มากขึ้น
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สร้างแรงจูง ใจการเข้า ใช้งานศูนย์ วิทยบริการของผู้เ รียนให้มากขึ้น รวมทั้ง จัดหาวัสดุ ครุภัณ ฑ์
ห้องเรียนเฉพาะทางให้ครบทุกสาขาวิชา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ในเรื่อง
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพไม่ต่ากว่า 12 ชม คิดเป็นร้อยละ 89.14 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่ วนร่ว ม ผู้บ ริหารสถานศึกษาให้ครู และบุ คลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง อาทิ การกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นต้น ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารได้จัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
ระบบบริหารจัดการผู้เรียน EDR ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการอาชีวศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ
พร้อมทั้งมีครูผู้เชี่ยวชาญร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา สถานศึกษามีการบริหารจัดการ บริการชุมชน บริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สถานศึกษาได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ส่งเสริมให้เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ ได้รับรางวัลระดับจังหวัด และระดับภาค ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี
2.การจัดการเรีย นการสอน สถานศึก ษาส่ ง เสริม เรื่อ งการจั ดการเรี ยนการสอน โดยก าหนดให้
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาที่สอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อประกอบการสอน และจัดทา
วิจัยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
4.3.2 จุดเด่น
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และ
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ ด้ านนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของผู้เรียน มีผลงานในระดับภาค ซึ่งระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี สถานศึกษาควรส่งเสริมยกระดับให้
มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณและจัดหาผู้มีความรู้ ความชานาญร่วมสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อยกระดับให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

76.75

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

76.67

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

76.67

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์

76.92

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

99.33

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

97.33

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

100.00

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

92.50

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

100.00

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

85.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

89.53

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้สถานศึก ษารายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (50)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

3

ดี

2

6

2

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3

ดี

2

6

3

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ

2

ปานกลาง

3

6

4

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

3

ดี

3

9

ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (50)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

5

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

3

ดี

2

6

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)

4

ดีเลิศ

3

12

8

การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
การศึกษา

3

ดี

15

45

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

190

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ น ระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (10)

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
1.2 ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.1

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

5

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
2.2 เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

2.1

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

50

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (20)

1. ครูผู้สอน

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.2

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา

10
5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

100

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจั ดการเรียนการสอนอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี มีก ารระดมทรั พยากรในการจั ดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (10)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

50

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (10)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

3

ดี

2

6

4

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

46

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

92

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน

ที่

ด้านการประเมิน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
น้าหนัก จากการประเมิน
ประเมินของด้าน X น้าหนัก
(100)
แต่ละด้าน
คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน

1

ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

50

190

(190 x 50) / 250 = 38.00

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

3

ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

20

100

(100 x 20) / 100 = 20.00

4

การมีส่วนร่วม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5

ปัจจัยพื้นฐาน

10

46

(46 x 10) / 50 = 9.20

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

436

87.20

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เป้าประสงค์
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

แผนงาน โครงการ 1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. โครงการติว V-net 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4. โครงการปัจฉิม
นิเทศแนะแนวความรู้การศึกษาต่อและการมีงานทา
5.โครงการติดตามผู้เรียนที่จบการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 6. โครงการ TO BE NUMBER ONE
7. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 8.
โครงการแข่งขันทักษะ ตัวชี้วัด 1. ผู้เรียนสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 2. ผลการ
ทดสอบ V-NET ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 3. ระดับ
คุณภาพในการดาเนินงานตามกิจกรรม (อวท.) มี
ระดับคุณภาพไม่ต่ากว่าระดับ ดี 4. จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาได้ศึกษาต่อหรือมีงานทา ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 5. ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดและไม่มีปัญหาในวัย
เรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 6. ระดับคุณภาพในการดาเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะ มีระดับคุณภาพไม่ต่ากว่า 2 ดาว 7. ผลการ
แข่งขันทักษะ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ผลงานอย่าง
น้อย 1 ชิ้น ได้รับรางวัล ไม่ต่ากว่า ระดับภาค

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป้าประสงค์ มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน โครงการ 1. โครงการสารวจความต้องการ
ของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 3. โครงการพัฒนาระบบสารเทศ ระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ตัวชี้วัด 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
สอน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา 2. มีสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชา 3. ครูผู้สอนใช้ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการชั้นเรียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 4. มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประกอบการเรียนการสอน
ครอบคลุมห้องเรียนทั้งหมด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ เป้าประสงค์ ครูพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน โครงการ 1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครู 2.
โครงการศึกษาดูงาน ตัวชี้วัด 1. ครูได้รับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 12 ชม./ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 2. ครูใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย
ของครูและผู้เรียน เป้าประสงค์ มีการสร้างนวัตกรรม
และงานวิจัยของครูและผู้เรียนผลงานมีคุณภาพและมี
ประโยชน์

แผนงาน โครงการ 1. โครงการจัดทานวัตกรรมและ
งานวิจัย ของครูและผู้เรียน 2. โครงการจัดประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตัวชี้วัด 1. นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยของครูและผู้เรียนมีคุณภาพและมีประโยชน์
ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 2. ผลการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ผลงานอย่าง
น้อย 1 ชิ้น ได้รับรางวัล ไม่ต่ากว่า ระดับภาค

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการ
สังคมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรมบริการชุมชน
บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
และมีนวัตกรรมในการบริการ

แผนงาน โครงการ 1. โครงการบริการชุมชนและจิต
อาสา 2. โครงการ Fix it center และการบริการ
ชุมชน ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและ
จิตอาสา ระดับคุณภาพ ไม่ต่ากว่า ระดับดี

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน เป้าประสงค์ ภาครัฐและเอกชนให้ความ
ช่วยเหลือร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน โครงการ 1. โครงการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 2.
โครงการแนะแนวสัญจรเชิงรุก 3. โครงการทวิภาคี 4.
โครงการจัดหาวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ผู้เรียน 5. โครงการติดตามผู้เรียนที่จบการศึกษาเข้า
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตัวชี้วัด 1. สถาน
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา มีอัตราส่วนสถาน
ประกอบการ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 2.
นักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 2/ปี
3. มีการนิเทศนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งใน
การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ 4. มีระดับคุณภาพใน
การจัดการระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพ ไม่ต่ากว่า
ระดับดี 5. มีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนา
ผู้เรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขาวิชาที่เปิด
สอน

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์ พัฒนา อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน สภาพแวดล้อม ให้สวยงาม สะอาด สะดวก
สบาย ร่มรื่น และทันสมัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงาน โครงการ 1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 3. โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 4. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ตัวชี้วัด 1. ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนา อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และการดูแลสภาพแวดล้อม มีระดับ
คุณภาพ ไม่ต่ากว่าระดับ ดี 2. ระดับคุณภาพในการ
พัฒนา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีระดับคุณภาพ
ไม่ต่ากว่าระดับ ดี 3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีระดับคุณภาพ ไม่
ต่ากว่าระดับ ดี

