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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องภายในของสถานศึกษาที่ต้อง
จัดท าเองโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การประกันคุณภาพเป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นอิสระ  และมีความเป็นกลาง  และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของ
สถานศึกษาทั่วประเทศและด าเนินการเปรียบเทียบทุกๆ 5 ปี  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย              
๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา  และพร้อมได้รับการตรวจสอบการประเมินภายในและภายนอกเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 
 
       งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                      
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 87.31 

     ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู คิดเปนรอยละ 87.50 

     ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช คิดเปนรอยละ 87.50 

     ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คิดเปนรอยละ 86.92 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 87.29 

     ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 82.00 

     ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 74.00 

     ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 96.00 

     ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.14 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ 78.75 

     ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ90.00 

     ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย คิดเปนรอยละ 67.50 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 84.45 สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

 

1.2 จุดเดน 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

          วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ มีผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาโดยมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผาน

การสอบ คิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net) 

รอยละ 65 อยูในระดับดี และหลังจากจบการศึกษาแลวมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอย

ละ 87.34 อยูในระดับยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีโครงการกิจกรรมที่ใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆ ทั้งความรับผิดชอบ ความเสียสละ เปนประชาธิปไตยอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีผูเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 อยูในระดับดีเลิศ ไดผลการประเมิน

องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับเหรียญเงิน ระดับจังหวัด  

           วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิยังไมไดสงเสริมผูเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาชีพในทักษะตางๆ โดยเปน

ตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภาค และไดเขาแขงขันในระดับชาติ อยูในระดับเหรียญทอง การแขงขันมารยาทไทย 
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ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัดจากการประกวดสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เปนตัวแทนไป

แขงขันระดับภาค  

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 

            วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบ คิดเปนรอยละ 100 และมีครูนําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ รอยละ 82.89 อยูในระดับยอดเยี่ยม 

ครูมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ครูทําแผนพัฒนาตนเอง คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม ผูบริหารใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารโดยใชโครงการเขียนแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2561 มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 98.53 นอกจากนั้นผูบริหารยังใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโดยใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps มีครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใชระบบอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 100 

             วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีการจัดระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ โดยมีการลงนามความรวมมือกับ

สถานประกอบการ สงนักเรียนนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพทั้งสิ้น 219 คน คิดเปนรอยละ 100 

             วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีหองเรียนและหองปฏิบัติการเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน มี

ระบบไฟฟา ประปา คมนาคมสื่อสารและระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ หอง

สมุดและหองวิทยบริการมีผูเขารับบริการ 7,300 ครั้ง มีผลความพึงพอใจ ในระดับ 4.42 

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ มีการออกบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ อยางตอเนื่อง เชนโครงการ Fix it center  

 

มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

              วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการดําเนินโครงการจํานวน 3 

โครงการ ไดแก โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชมชน Fix it center โครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาการ 

(แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการโรงแรม) 

โครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาชีพ (แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางไฟ

ฟากําลัง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ) มีผลการประเมินจํานวน 4 ขอ อยูในเกณฑดีเลิศ วิทยาลัยฯ มีระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใชงาน คิดเปนรอยละ 100 ของหองเรียนและหอง

ปฏิบัติการ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย 

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ผลงาน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจาก

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนตัวแทนไปแขงขันระดับภาค 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

             วิทยาลัยมีปญหาการออกกลางคันของผูเรียน มีผูสําเร็จการศึกษาทังหมด คิดเปนรอยละ 44.95 อยู

ในระดับกําลังพัฒนา เนื่องจากปญหาระบบการดูแลผูเรียน ทําใหติดตามผูเรียนไดไมทันทวงที    

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 

              การเขาอบรมของครูอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป ในหลักสูตรคุรุพัฒนายังไมครบทุกคนเนื่องจาก

หลักสูตรที่เปดยังไมครอบคลุมทุกวิชา 

 

 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

        วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิควรพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยใชระบบสารสนเทศที่เปนระบบ

ออนไลน มาพัฒนาในการดูแลผูเรียน โดยทั้งครูผูสอน ครูที่ปรึกษา ผูเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลผูเรียน

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 

         วิทยาลัยฯ ควรจัดอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาใหมีการครอบคลุมทุกวิชา ครูสามารถเขาอบรมไดทุกคน โดย

จัดอบรมในแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ 

 

มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

           -

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ มีการประสานงานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานที่

เกี่ยวของ ในดานการสนับสนุนการศึกษา ชวยเหลือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ หรือชวยเหลือในเรื่องการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 

 ซ่ึงวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิไดพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกชุมชนและสถาน

ประกอบการ ดังน้ี 

 2.1 วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพของทุกคนในชุมชน 

 2.2 วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับและบริการใหแกชุมชนไดอยางทั่วถึง 

 2.3. วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมินําเทคโนโลยีสารนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ 

 2.4. ผูบริหารเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 
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 2.5. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู 

 2.6. นักเรียนมีความสามารถทั้งในดาน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

 2.7. นักเรียนมีคุณธรรมนําความรู 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

มีการทําความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด

แผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังใหการบริการชุมชนและจิต

อาสาสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีจิตอาสา เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ( Fix it 

center ) ฯลฯ จนเปนท่ีพึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง  

            3.1 ดานการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย 

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในป 2561 โดยไดดําเนินการตามโครงการ

ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ การเพ่ิมปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เพ่ิมขึ้น 

            3.2 ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  มีการจัดการศึกษาเรียน

รวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงคจะเรียนในสาย

วิชาชีพ จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก ชางยนต ชางเชื่อมโลหะ การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยทําความรวมมือ

กับโรงเรียนมัธยม 5 แหง 

      3.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน 

สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการสอน สงเสริมการใชสื่อ สื่อออนไลน สถานศึกษาพัฒนา

ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps และมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อสง

เสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนไดเต็มศักยภาพ 

            3.4 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการบริหารจัดการไดแก ระบบ E-Document และ I Teacher, E-office งานการเงินมีการใชระบบ 

GFMIS เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

         วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย

การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช

วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาชีพ 

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหมและสงกรานต โครงการ
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ตรวจความพรอมคน ตรวจความพรอมรถโดยสารประจําทาง โครงการนํานักเรียน นักศึกษาออกฝกปฏิบัตินอก

สถานที่ วิชาตัดผม-เสริมสวย ฯลฯ จนเปนที่พึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง  

         โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) เปนศูนยใหบริการดานการดูแลรักษา

ซอมบํารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน เสริมสรางให

นักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง การดําเนินงานดังกลาว สงผลใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีใน

ดานภาพลักษณ และความสัมพันธที่ดีตอชุมชนกอใหเกิดประโยชนทุกภาคสวน 

4.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

   1. เพ่ือใหคําแนะนํา ถายทอดความรูใหประชาชน รูวิธีใช การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ 

ชางชุมชนเพื่อใหสามารถซอมบํารุงเคร่ืองมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน 

   2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

4.2 วิธีการดําเนินงาน 

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

จัดซ้ือ จัดจางวัสดุอุปกรณ 

ดําเนินโครงการ 

สรุปรายงานการดําเนินงาน 

4.3 ประโยชนที่ไดรับ 

    เพ่ิมประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 

สรางแหลงปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถ มีประสบการณ มี

สมรรถภาพและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

4.4 ความสําเร็จ 

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิเปดโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน เปดบริการ 2 ศูนย ไดแก  

    1. ศูนยอําเภอบานเขวา จํานวนผูใชบริการ 631 คน 

    2. ศูนยอําเภอเนินสงา จํานวนผูใชบริการ 602 คน 

รวมจํานวนผูรับบริการ จํานวน 1233 คน จํานวนชิ้นงาน จํานวน 654 ชิ้น มูลคาการซอมหรือบริการ จํานวน 

19620 บาท การพัฒนาอาชีพ จํานวน 7 อาชีพ ดังนี้ แผนกวิชาการโรงแรม จํานวน 51 คน แผนกวิชาการบัญชี 

จํานวน 47 คน แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 53 คน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 159 คน 

แผนกวิชาเครื่องหนัง จํานวน 42 คน แผนกวิชาเพนท จํานวน 35 คน แผนกวิชาทักษะชีวิต จํานวน 46 คน ผู

เรียนท่ีออกบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน จํานวน 155 คน 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 380 ถนนโนนมวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

  โทรศัพท 044-812083  โทรสาร 044-811938

  E-mail Cpmpoly@gmail.com  Website http://main.cpmpoly.ac.th/?

248426230_scudbazaari.website

  ประวัติสถานศึกษา

           วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ  เดิมเปนโรงเรียนสารพัดชางชัยภูมิ  ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๑ 

กุมภาพันธ  ๒๕๒๙ โดยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชอาคารเดิมของ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตั้งอยู ถนนโนนมวง ตําในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ ๗ ไร ๒ งาน ๑ 

ตารางวา 

 หลังจากการไดประกาศจัดตั้งแลวกรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง  นายสืบพงษ  รักษาทรัพย อาจารยใหญโรงเรียน

สารพัดชางพิจิตร  มาทําหนาที่ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดชางชัยภูมิ  อีกหนาที่หนึ่งเปนการชั่วคราวตา

คําสั่งกรมอาชีวศึกษา ท่ี  ๕๕๐/๒๕๒๙  โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง รองอธิการบดีมาเปนประธานในการรับมอบ  

พรอมดวยผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหลายทาน ตอมากรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งให  นายสืบพงษ  

รักษาทรัพย  อาจารยใหญโรงเรียนสารพัดชางพิจิตร มาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยใหญ  โรงเรียนสารพัดชาง

ชัยภูมิ  ตามคําส่ังกรมที่ ๑๐๐๖/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งที่ ๙๓๕/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๓๐  แตงตั้ง

ให  นายประชุมพงษ  สมบูรณศิลป  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี เปนผูรักษาการใน

ตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสารพัดชางชัยภูมิ ตั้งแตวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๐  

 ตอมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๓  กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งที่ ๑๙๔๐/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓ สิ่งหาคม  ๒๕๓๓  แตงตั้ง

ให  นายพันธศักดิ์  โรจนกาศ  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน เปนผูรักษาการในตําแหนงผู

อํานวยการโรงเรียนสารพัดชางชัยภูมิ  และเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ไดรับการยกวิทยฐานะเปน ตําแหนงผู

อํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2541-2542 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งใหนายสมชาย  พงษนภางค ปฏิบัติหนาที่

ในตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2542-2554 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งใหนายปรีดา  หลิมพาพันธ ปฏิบัติหนาที่
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ในตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2554-2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งใหนายสมผัด  อินทรมา ปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2556-2558 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งใหนายชูชาติ  พรามจร ปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2558-2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งใหนายปราโมทย  ขุนเพ็ง ปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2561-2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งใหนายกลิ่น  จันทะพอน ปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

 พ.ศ.2562-ปจจุบันน้ี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ  คือ  นายประทีป  อนิลบบล ตําแหนงผูอํานวย

การวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ 

  การจัดการศึกษา

  วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ เปดการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) รับผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน(ม.๓)  หรือเทียบ

เทา  มีระบบการจัดการศึกษาและสาขาที่เปดสอน  ดังนี้   

   1.1 ระบบปกติ  สาขาที่เปดสอน ไดแก  

 1.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

      1)  สาขาวิชาเครื่องกล                  สาขางานยานยนต 

      2)  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     สาขางานไฟฟากําลัง 

      3)  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

      4)  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง   สาขางานเชื่อมโลหะ 

 1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

      1)  สาขาวิชาพณิชยการ             สาขางานการบัญชี 

      2)  สาขาวิชาพณิชยการ            สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  

       1.1.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

             1)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ           สาขางานอาหารและโภชนาการ 

       1.1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

             1) สาขาวิชาการโรงแรม     สาขางานการโรงแรม 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รับผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)  และผูสําเร็จตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  มีระบบการจัดการศึกษาและสาขา ที่เปดสอน  
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ดังน้ี 

     2.1  ระบบทวิภาคี  สาขาที่เปดสอน ไดแก    

 2.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

       1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

       2) สาขาวิชาติดตั้งไฟฟา 

       3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 2.1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

       1)  สาขาวิชาการบัญชี 

       2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        2.1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

              1) สาขาวิชาการโรงแรม    

 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

        3.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สําหรับประชาชนทั่วไป 

 3.1.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม 

 3.1.3 หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ สําหรับประชาชนทั่วไป (๑๐๘  อาชีพ) 

  สภาพชุมชน

  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

อาณาเขต  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เปนศูนยกลางความเจริญของจังหวัด  มี

หนวยงานราชการ  หนวยงานเอกชน  สถานศึกษาตางๆ ฯลฯ  ตั้งอยูในเขตเทศบาลและเปนศูนยกลางการคมนาคม

ระหวางภูมิภาค  หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  332  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  19,237 ไร หรือคิดเปนพื้นที่ 

30.78 ตารางกิโลเมตร   

ลักษณะภูมิประเทศ  โดยรวมของเทศบาลตั้งอยูบนที่ราบลุม  ทางทิศใตเทือกเขาภูแลนคาโดยมีเนินเขาทางทิศตะวัน

ตกเฉียงเหนือ  ทําใหพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเปนแองกระทะเอียงลาดไปทางทิศใต 

 

ดานประชากร 

จากการสํารวจขอมูลจากการทําสํามะโนประชากร  โดยการสํารวจครั้งลาสุด  เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ. 2557  

พบวาภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  36,919  คน แยกเปนชาย 17,640  คน  เปนหญิง 

19,279  คน  จํานวนครัวเรือน  18,906  ครัวเรือน  และมีทั้งหมด  25  ชุมชน

  สภาพเศรษฐกิจ



13/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 9/61

  การอุตสาหกรรม    

            จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 592 แหง มีเงินลงทุนรวม 26,627,530 ลานบาท จํานวนคนงาน 

13,669 คน สําหรับการสงเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะตองใชเงินลงทุนสูงและจะตองมีประสบการณในการประกอบอุตสาหกรรม การ

ขาดแคลนวัตถุดิบ และชางฝมือแรงงานเฉพาะดาน เชน ดานสิ่งทอ และดานการออกแบบ เปนตน 

 

การพาณิชย   

            ธุรกิจการคาภายในจังหวัดสวนใหญเปนธุรกิจขนาดยอมมีทุนดําเนินงานนอย ในป 2561 มีการจด

ทะเบียนนิติบุคคล 

ตั้งใหม 19 ราย เงินทุนจดทะเบียน 54.8 ลานบาท แจงเลิก 6 ราย ประกอบกับมีลักษณะเปนเมืองที่ขนาบขางดวย

จังหวัดใหญ คือ จังหวัดนครราชสีมา และขอนแกน ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยางชาๆ จังหวัดชัยภูมิ

เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเปนหลัก สินคาสงออกจึงเปนผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น รองลงมา คือ 

สินคาอุตสาหกรรม และภาคคาสงคาปลีก การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงข้ึนอยูทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับปริมาณและ

ระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร 

 

การทองเท่ียว    

            จังหวัดชัยภูมิมีแหลงทองเท่ียวที่สําคัญ 44 แหง แบงเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 27 แหง เชน 

น้ําตก ภูเขา ปาไมและถ้ําตางๆ แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุ และโบราณสถาน 12 แหง เชน 

ปรางคกู ภูพระ ภูแฝด และพระพุทธรูปสมัยทราวดี เปนตน และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

 

แรงงาน    

            จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยูในกําลังแรงงาน จํานวน 473,613 คน คิดเปนรอยละ 61.01 ของ

ประชากรรวม มีงานทํา 453,735 คน คิดเปนรอยละ 58.45 ของกําลังแรงงานทั้งหมดมีกําลังแรงงานที่วางงาน 

1,808 คน คิดเปนรอยละ 0.24 แรงงานสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก ประมาณรอยละ 

69.90 และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมรอยละ 30.10 สถานประกอบการในจังหวัดสวนใหญเปนสถาน

ประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเปนระบบครอบครัวมากกวา นอกจากนี้ยังมีการจางงานอยางอื่น เชน ผูไป

ทํางานตางประเทศ เปนตน 

 

  สภาพสังคม
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  การศึกษา   

      จงหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาท้ังสองรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียนตั้งแตกอน

ประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากขอมูลป พ.ศ.  2560  จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยูในจังหวัดทุก

สังกัดจํานวน 850 แหง มีจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา 

 

การศาสนา  

      ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  สวนศาสนาอื่นมีบางเล็กนอยจํานวนไมมากนัก สําหรับความเชื่อถือ

ประเพณี สมัยกอนยังคงมีอยูตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เชน การแหนางแมวขอ

ฝน บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญขาวจี่  เปนตน 

 

การสาธารณสุข     

       จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 16 แหง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง และโรงพยาบาลชุมชน 

167 แหง นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล หมูบาน สถานพยาบาลของเอกชน และรานขายยา 

การใหบริการสาธารณสุขยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยภายในจังหวัดโดยเฉพาะทองถิ่นชนบททั่วไป ในป 

พ.ศ. 2560 จังหวัดมีแพทย จํานวน 170 คน ทันตแพทย จํานวน 87 คน เภสัชกร จํานวน 126 คน พยาบาล

วิชาชีพ 1,772 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 315 คน และเจาพนักงานทันต

สาธารณสุข/ทันตาภิบาล จํานวน 81 คน  

ดานความม่ันคง     

         จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพปญหายาเสพติดในพื้นที่ดานการคา และการแพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับ

ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สวนปญหาดานอาชญากรรม

สถานการณแนวโนมอาชญากรรมคดีอาญา 4 กลุม ในภาพรวมของ ภ.จว.ชัยภูมิ คือ ฐานความผิดประทุษรายตอ

ชีวิต รางกายและเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย ฐานความผิดพิเศษคดีความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย และมวลชนใน

จังหวัดชัยภูมิในชุดอาสาสมัครตางๆ รวม 23,212 คน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 196 0 114 310

ปวช.2 138 0 13 151

ปวช.3 152 0 20 172

รวม ปวช. 486 0 147 633

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 56 56

ปวส.2 0 67 67

รวม ปวส. 0 123 123
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  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 217 74 34.10

ปวส.2 96 84 87.50

รวม 313 158 50.48

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 300 111 37.00

ปวส.2 76 58 76.32

รวม 376 169 44.95

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 22 22 22

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 4 4 4

พนักงานราชการ(อื่น) 2 - -

ครูพิเศษสอน 15 5 15

เจาหนาที่ 19 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 41 31 41

รวมทั้งสิ้น 71 31 41
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  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 4 4 8

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 1 0 1

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 8 7 15

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 6

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 2

รวมทั้งสิ้น 11

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 946710.00

งบดําเนินงาน 4754110.00

งบลงทุน 1200000.00
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ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบเงินอุดหนุน 6753730.00

งบรายจายอื่น 3075940.00

รวมทั้งสิ้น 16730490.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  หม่ันศึกษา พัฒนาฝมือ ยึดถือคุณธรรม นําประโยชนสูสังคมไทย

  อัตลักษณ

  มารยาทงาม บริการดวยความจริงใจ

  เอกลักษณ

  บริการดีมีมารยาท

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  “ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของชุมชน

และสถานประกอบการ” 

  พันธกิจ

  พันธกิจที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

พันธกิจที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พันธกิจที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  เปาประสงค

  1.ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

3.นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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4.หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

5.กําลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา 

7.หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

8.พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

9.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผุเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาไดรับการ

ศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ  

10.ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

11.ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

12.ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

13.การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14.สถานศึกษาไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

  ยุทธศาสตร

  

  กลยุทธ

  1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนนการปลูกฝงและเสริมสรางวิถี

ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น 

2.พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขการทะเลาะวิวาท การสรางความรุนแรง และ

ภัยคุกคามรูปแบบใหมสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษา 

3.ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

4.สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทาง

เศรษฐกิจ 

5.สงเสริม สนับสนุนใหมีหารพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 

6.สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ 
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7.สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

8.สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

9.เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

10.พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตองและเปนปจจุบัน 

11.พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

12.พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

13.พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพใตหลักธรรมาธิบาล 

15.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา เอ

สโซ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

เปนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 ระดับดีเยี่ยม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

การประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา เอสโซ

โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

การแขงขันเปตองหญิง
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ

เครื่องชวยพยุงเดินแบบปรับข้ึนลงได
รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปราโมทย ขุนเพ็ง 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายกล่ิน จันทะพอน 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายนิพนธ โพธิ์ถิรเลิศ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางวีรวรรณ โยทองยศ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางอรวรรณ สิทธิสาร 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางจํานงค บํารุงชัย 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ



13/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 18/61

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางอังสนา อนุตตรังกูร 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางเบญจมาศ นามศิริพงษพันธุ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายณรงคฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายบรรหาร โคตะลี 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายรณชัย กลางเอก 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายอุไร รัตนภักดี 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายวสัน มาตเริง 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายพิชัย ชวยสัตย 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรชัย ภิรมยไกรพัด 

ครูผุสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวเกตนสิรี จันทรวงษ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวรักษิณา กาดีวงค 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายประยงค อินทรหมื่นไวย 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายชุมพร เทียมชัยภูมิ 

บุคลากรทางศึกษาดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวสุดารัตน พันสีทา 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวนนทิชา หมูเมือง 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวสุนิตฐา เตหนองเปด 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวภัทรพร วงศพรหม 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกมลาสน คําวิชิรพิทักษ 

ครูผูควบคุมทีม การแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิชัย ชวยสัตย 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม "ชุดสงเสริมวินัยจราจร"

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางอรวรรณ สิทธิสาร 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม "ชุดสงเสริมวินัยจราจร"

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวอโนทัย ใบสี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม "ชุดสงเสริมวินัยจราจร"

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวสมยงค ทองโคกศรี 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ

อาชีวศึกษา เอสโซ โครงงานอุปกรณอัดจาระบีลอรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวศิน แฝงเวียง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ

อาชีวศึกษา เอสโซ โครงงานอุปกรณอัดจาระบีลอรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอาคม พิมโกทา 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ

อาชีวศึกษา เอสโซ โครงงานอุปกรณอัดจาระบีลอรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสุดาพร เสืออินทร 

ครูผูควบคุมทีมการประกวดมารยาทไทย

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสุดาพร เสืออินทร 

ครูผูควบคุมทีมการประกวดมารยาทไทย

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสุดาพร เสืออินทร 

ครูผูควบคุมการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายประทีป อนิลบล 

ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสัติ เบ็ญจศิล 

ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางวีรวรรณ โยทองยศ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายกล่ิน จันทะพอน 

ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสุชาติ มณีวรรณ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสมหวัง สุพะกะ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

วาท่ีรอยตรียุรนันท ผมพันธ 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายอาคม พิมโกทา 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

วาท่ีรอยตรีณัฐพล ใบลี 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสุดาพร เสืออินทร 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายบรรพต โคตรชาลี 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมะนพ สิงหทอง 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายอิทธิพัทธ วงศกาวี 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางมัทนา นาคนิล 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวปุณยนุช สัจจวีรกุล 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายไพฑูรย ศิริเถียร 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสุเทพ ธงทอง 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวสุชาวดี สงวนทรัพย 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางวรรกานต โนนทะขาม 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางรัตติกาล ชุมภูกุล 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายกฤษณะ ชัยสิทธ์ิ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวอุบลภัค คิดการ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาววรรณนิสา พันธชาลี 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสรรพสกนธ จันทรงาม 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสกลไกร โพธ์ิจุมพล 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

วาท่ีรอยตรี ณัฐพล ใบลี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายอิทธิพัทธ วงษกาวี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายธัชพงษ เอี่ยมสําอางค 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายรณชัย กลางเอก 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสกลไกร โพธ์ิจุมพล 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีณัฐพล ใบลี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอิทธิพัทธ วงษกาวี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธัชพงษ เอียมสําอางค 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับข้ึนลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมนตรี นาคนิล 

ครูท่ีปรึกษาอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายมะนพ สิงหืทอง 

ครูท่ีปรึกษาอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายวสันต มาตรเริง 

ครูท่ีปรึกษาอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายพงศธร ระดาบุตร 

ครูท่ีปรึกษาอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางมัทนา นาคนิล 

ครูท่ีปรึกษาอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายอาคม พิมโกทา 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายบรรหาร โคตะลี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสุรชัย ภิรมยไกรพัด 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสมุทร เอ่ียมเอ็ม 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายมานพ ชมภูแกว 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายวสันต มาตเริง 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือ

ขายอินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายณรงคฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือ

ขายอินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

วาท่ีรอยตรี ยุรนันท ผมพันธ 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือ

ขายอินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวศิน แฝงเวียง 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือ

ขายอินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือ

ขายอินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายบรรพต โคตรชาลี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณตอพวงประคองรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายบรรหาร โคตะลี 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณตอพวงประคองรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายเมธี โลไธสง 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณตอพวงประคองรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสุรชัย ภิรมยไกรพัด 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐอุปกรณตอพวงประคองรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวชมพุนุช สุวรรณลา 

ครูท่ีปรึกษาขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางอรวรรณ สิทธิสาร 

ครูท่ีปรึกษาขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวอนงคนาถ ขอยุน 

ครูท่ีปรึกษาขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวสมยงค ทองโคกศรี 

ครูท่ีปรึกษาขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางมัทนา นาคนิล 

ครูท่ีปรึกษาขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพรชิรา แตงแดน 

โครงงานเรื่องอุปกรณอัดจาระบีลูกปนลอรถยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวอภิญญา ศรีกุล 

โครงงานเรื่องอุปกรณอัดจาระบีลูกปนลอรถยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ

นายอนุชา ชอนทอง 

การแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายไพบูรณ คําบุญเรือง 

การแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบุญโชค นาเจริญ 

การแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนารีรัตน บุญจันทา 

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม "ชุดสงเสริมวินัยจราจร"

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สํานักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวอภิญญา ศรีกุล 

การประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา เอส

โซ โครงงานอุปกรณอัดจาระบีลอรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรชิรา แตงแดน 

การประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา เอส

โซ โครงงานอุปกรณอัดจาระบีลอรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกรักษ แสนศรี 

การประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา เอส

โซ โครงงานอุปกรณอัดจาระบีลอรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบวรศักดิ์ ยิ้มจันทร 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดมารยาทไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวพิมพชนก คงยิ่ง 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดมารยาทไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายบวรศักดิ์ ยิ้มจันทร 

การประกวดมารยาทไทย

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพิมพชนก คงยิ่ง 

การประกวดมารยาทไทย

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายตะวัน ศรีโฉม 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดสุนทรพจน

ภาษาไทย

ชนะเลิศ จังหวัด
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายตะวัน ศรีโฉม 

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาคริต ดังโพนทอง 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายธีรวัฒน วงศชัยภูมิ 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายธนวัฒน มณีอินทร 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายภานุพงษ บุตรอุดม 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกร แซอ้ึง 

สิ่งประดิษฐอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายทัตธน คงรอด 

สิ่งประดิษฐอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายปริญญา ดํารงสัตย 

สิ่งประดิษฐอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายนที กวดนอก 

สิ่งประดิษฐอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายจิรายุทธ แขดสันเทียะ 

สิ่งประดิษฐอุปกรณเตือนลืมปดประตูตูเย็น

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายเอกรักษ แสนศรี 

สิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายจีระพงษ พันสีทา 

สิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายพันตรี สิงหทอง 

สิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากลอรถ

จักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายจิรายุทธ แขดสันเทียะ 

สิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายนที กวดนอก 

สิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอธิเบต ถาวรยุทธ 

สิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายณัฐวัฒน เปาชัยภูมิ 

สิ่งประดิษฐเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายจักราวุธ ลีพรมมา 

สิ่งประดิษฐ อุปกรณตอพวงประคองรถจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายอนิวัฒน มิ่งวิมาน 

สิ่งประดิษฐอุปกรณตอพวงประคองรถจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายธีรภัทร ไชยขุนทด 

สิ่งประดิษฐอุปกรณตอพวงประคองรถจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวดลฤดี ธุปขุนทด 

แขงขันเปตองหญิง
ชนะเลิศ ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดลฤดี ธูปขุนทด 

แขงขันเปตองหญิง
ชนะเลิศ จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นายชาคริต ดังโพนทอง 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีรวัฒน วงศชัยภูมิ 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน มณีอินทร 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภาณุพงษ บุตรอุดม 

สิ่งประดิษฐเครื่องชวยพยุงเดิน แบบปรับขึ้นลงได

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอภิญญา ศรีกุล 

สิ่งประดิษฐขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวบุศรา ดํารงชาติ 

สิ่งประดิษฐขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ

นางสาวญาณิศา แสงอรุณ 

สิ่งประดิษฐขาวเกรียบใบหมอนไหมไรซเบอรรี่

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

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 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 300 คน สําเร็จการศึกษา 111 คน 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 76 คน สําเร็จการศึกษา 58 คน 

1.1.2 เชิงคุณภาพ 

ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ  37.00 

ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 76.32 

คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 44.95 มีคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา 

1.1.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ทําใหมีผู

สําเร็จการศึกษาอยูในข้ันกําลังพัฒนา 

 

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 36 คน 

จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 19 คน 

1.2.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 61.29 เทียบกับ

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

1.2.3 ผลสะทอน 

จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ

อิสระ พบวา มีรอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในป

การศึกษา 2561 อยูในระดับดี 
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1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

1.3.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ผล

งาน 

1.3.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผล

งานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนตัวแทนไปแขงขันระดับภาค 

1.3.3 ผลสะทอน 

ไดรับการยอบรับจากโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิในการทดลองนําไปใชประโยชนในจังหวัดชัยภูมิ 

 

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

1.4.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน 41 คน 

สาขาวิชาที่ไดไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน 7 สาขาวิชา 

1.4.2 เชิงคุณภาพ 

ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับชาติ อยูในระดับดีเลิศ 

1.4.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ

วิชาชีพของผูเรียน 

 

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.5.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 198 คน 

1.5.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

1.5.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.6.1 เชิงปริมาณ 
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จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบ ปวช.3 119 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปวช. 85 คน 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบ ปวส.2  62คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปวส. 33 คน 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบทั้งหมด 178 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ท้ังหมด 118 คน 

1.6.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช รอยละ 71.79 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. รอยละ 52.46 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ทั้งหมดรอยละ 65.17 

1.6.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 

1.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

1.7.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช 74 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 21 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวส 84 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 70 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด 158 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 91 คน 

1.7.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 28.38 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวส. ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 83.33  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 87.34  

1.7.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู

สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอมีผล

ความพึงพอในอยูในระดับยอดเยี่ยม

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

2.1.1 เชิงปริมาณ 
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จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 300 คน สําเร็จการศึกษา 111 คน 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 76 คน สําเร็จการศึกษา 58 คน 

2.1.2 เชิงคุณภาพ 

ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ  37.00 

ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 76.32 

คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 44.95 มีคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา 

2.1.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ทําใหมีผู

สําเร็จการศึกษาอยูในข้ันกําลังพัฒนา 

 

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2.2.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 36 คน 

จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 19 คน 

2.2.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 61.29 เทียบกับ

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

2.2.3 ผลสะทอน 

จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ

อิสระ พบวา มีรอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในป

การศึกษา 2561 อยูในระดับดี 

 

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

2.3.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ผล

งาน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผล

งานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนตัวแทนไปแขงขันระดับภาค 

2.3.3 ผลสะทอน 
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ไดรับการยอบรับจากโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิในการทดลองนําไปใชประโยชนในจังหวัดชัยภูมิ 

 

2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

2.4.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน 41 คน 

สาขาวิชาที่ไดไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน 7 สาขาวิชา 

2.4.2 เชิงคุณภาพ 

ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับชาติ อยูในระดับดีเลิศ 

2.4.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ

วิชาชีพของผูเรียน 

 

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.5.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 198 คน 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

2.5.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

 

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

2.6.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบ ปวช.3 119 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปวช. 85 คน 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบ ปวส.2  62คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปวส. 33 คน 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบทั้งหมด 178 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ท้ังหมด 118 คน 

2.6.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช รอยละ 71.79 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. รอยละ 52.46 
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จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ทั้งหมดรอยละ 65.17 

2.6.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 

2.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

2.7.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช 74 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 21 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวส 84 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 70 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด 158 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 91 คน 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 28.38 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวส. ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 83.33  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 87.34  

2.7.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู

สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอมีผล

ความพึงพอในอยูในระดับยอดเยี่ยม

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

3.1.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 300 คน สําเร็จการศึกษา 111 คน 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 76 คน สําเร็จการศึกษา 58 คน 

3.1.2 เชิงคุณภาพ 

ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ  37.00 

ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 76.32 

คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 44.95 มีคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา 

3.1.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ทําใหมีผู

สําเร็จการศึกษาอยูในข้ันกําลังพัฒนา 
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3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

3.2.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 486 คน ระดับ ปวส. 123  คน รวมทั้งสิ้น 609 คน 

จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 490 คน 

3.2.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 80 มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

3.2.3 ผลสะทอน 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผลการประเมิน การจัด

กิจกรรมขององคการฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดมีคุณภาพอยูในระดับ เหรียญเงิน 

ระดับจังหวัด 

 

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3.3.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 36 คน 

จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 19 คน 

3.3.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 61.29 เทียบกับ

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

3.3.3 ผลสะทอน 

จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ

อิสระ พบวา มีรอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในป

การศึกษา 2561 อยูในระดับดี 

 

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3.4.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ผล

งาน 

3.4.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผล
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งานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนตัวแทนไปแขงขันระดับภาค 

3.4.3 ผลสะทอน 

ไดรับการยอบรับจากโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิในการทดลองนําไปใชประโยชนในจังหวัดชัยภูมิ 

 

3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

3.5.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน 41 คน 

สาขาวิชาที่ไดไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน 7 สาขาวิชา 

3.5.2 เชิงคุณภาพ 

ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับชาติ อยูในระดับดีเลิศ 

3.5.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ

วิชาชีพของผูเรียน 

 

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

3.6.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 198 คน 

3.6.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

3.6.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

 

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

3.7.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบ ปวช.3 119 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปวช. 85 คน 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบ ปวส.2  62คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปวส. 33 คน 

จํานวนผูเรียนที่มีชื่อเขาสอบทั้งหมด 178 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ท้ังหมด 118 คน 

3.7.2 เชิงคุณภาพ 
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จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช รอยละ 71.79 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. รอยละ 52.46 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ทั้งหมดรอยละ 65.17 

3.7.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 

3.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

3.8.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช 74 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 21 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวส 84 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 70 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด 158 คน ในปการศึกษา 2560 มีงานทํา 91 คน 

3.8.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 28.38 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวส. ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 83.33  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด ป 2560 มีงานทําคิดเปนรอยละ 87.34  

3.8.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู

สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอมีผล

ความพึงพอในอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

3.9.1 เชิงปริมาณ 

มีผลการดําเนินโครงการจํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชมชน Fix it center โครงการ

วิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาการ (แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการ

บัญชี แผนกวิชาการโรงแรม) โครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาชีพ (แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ) 

3.9.2 เชิงคุณภาพ 

มีผลการประเมินจํานวน 4 ขอ อยูในเกณฑดีเลิศ 

3.9.3 ผลสะทอน 
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องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิต

อาสา

4.1.2 จุดเดน

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ มีผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาโดยมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานการ

สอบ คิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net) รอยละ 

65 อยูในระดับดี และหลังจากจบการศึกษาแลวมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 87.34 

อยูในระดับยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีโครงการกิจกรรมที่ใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในดานตางๆ ท้ังความรับผิดชอบ ความเสียสละ เปนประชาธิปไตยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมมีผูเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 อยูในระดับดีเลิศ ไดผลการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทยระดับเหรียญเงิน ระดับจังหวัด  

              วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิยังไดสงเสริมผูเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาชีพในทักษะตางๆ โดยเปนตัวแทน

ระดับจังหวัด ระดับภาค และไดเขาแขงขันในระดับชาติ อยูในระดับเหรียญทอง การแขงขันมารยาทไทย ชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัดจากการประกวดสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เปนตัวแทนไปแขงขันระดับ

ภาค

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

วิทยาลัยมีปญหาการออกกลางคันของผูเรียน มีผูสําเร็จการศึกษาทังหมด คิดเปนรอยละ 44.95 อยูใน

ระดับกําลังพัฒนา เน่ืองจากชองจากปญหาระบบการดูแลผูเรียน ทําใหติดตามผูเรียนไดไมทันทวงทีมีเกิดปญหาตอผู

เรียน

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

วิทยาลัยมีปญหาการออกกลางคันของผูเรียน มีผูสําเร็จการศึกษาทังหมด คิดเปนรอยละ 44.95 อยูใน

ระดับกําลังพัฒนา เน่ืองจากชองจากปญหาระบบการดูแลผูเรียน ทําใหติดตามผูเรียนไดไมทันทวงทีมีเกิดปญหาตอผู

เรียน

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

รอยละ 100 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1.1.2 เชิงคุณภาพ 
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ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูในระดับดีเลิศ 

1.1.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยาง

เปนระบบโดยรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

จํานวน 10 สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 

1.2.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละ 100 ของสาขางานท่ีท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่ม

เติม 

1.2.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อยางเปนระบบหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

1.3.1 เชิงปริมาณ 

จากจํานวนครู 38 คน มีคุณภาพของการเรียนรูสูการปฏิบัติ 31 คน 

1.3.2 เชิงคุณภาพ 

คุณภาพของแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติ รอยละ 82.89 

1.3.3 ผลสะทอน 

จากการที่มีแผนกการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผาน V-net รอยละ 65.17 

และจบแลวมีงานทํา รอยละ 57.59 

 

1.4 การจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

1.4.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนครูทั้งหมด 37 คน ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน จํานวนทั้งสิ้น  35 คน คิดเปนรอยละ 94.59 

1.4.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนครูดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิด
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เปนรอยละ 94.59 

1.4.3 ผลสะทอน 

ครูจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน มี

คุณลักษณะทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1 การจัดการเรียนการสอน 

2.1.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 37 คน 

2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 32 คน 

3. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ

วัดผลตามสภาพจริง จํานวน 38 คน 

4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 16 คน 

5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 18 คน 

2.1.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน รอยละ 97.33 

2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน รอยละ 82.89 

3. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ

วัดผลตามสภาพจริง รอยละ 100 

4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

รอยละ 42.67 

5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู รอยละ 48 

2.1.3 ผลสะทอน 

รอยละผานการทดอบ V-Net คิดเปนรอยละ 65.17 และการสอบมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 สงผลให

นักเรียน นักศึกษาจบแลวมีงานทํา รอยละ 87.34 

 

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.2.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  จํานวน 24 คน 

2. ครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคล จํานวน 30 คน 
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3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศ จําวน 38 คน 

4. ครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรง จํานวน 32 คน 

5. ครูผูสอนท่ีดูแลผูเรียนชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล จํานวน 38 คน 

2.2.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  รอยละ 62.67 

2. ครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคล รอยละ 80 

3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศ รอยละ 100 

4. ครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรง รอยละ 84 

5. ครูผูสอนท่ีดูแลผูเรียนชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล รอยละ 38 

สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 85 

2.2.3 ผลสะทอน 

รอยละผานการทดอบ V-Net คิดเปนรอยละ 65.17 และการสอบมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 สงผลให

นักเรียน นักศึกษาจบแลวมีงานทํา รอยละ 87.34 

 

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2.3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนนักศึกษาจํานวน 633 คน ไดเขาใชงานอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึง 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาจํานวน 633 คน สามารถใชอินเตอรเน็ตในการสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

2.3.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3) ดานการบริหารจัดการ

3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.1.1 เชิงปริมาณ 

ครูในภาคเรียนท่ี 1/2561 มีจํานวน 37 คน  ครูในภาคเรียนที่ 2/2561 มีจํานวน 38 คนครูที่ทําแผนพัฒนาทุกคน 

คิดเปนรอยละ 100  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 

ครูมีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยรอยละ 44  

3.1.3 ผลสะทอน 
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ในปการศึกษา 2561 การอบรมตามหลักสูตรคุรุพัฒนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

รับสมัครในปริมาณจํากัดยังไมท่ัวถึง ทําใหมีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพไดในรอยละ 44 

 

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

3.2.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนบุคลากรที่เขรวมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจําการศึกษา 2561 จํานวน 67 คน 

3.2.2 เชิงคุณภาพ 

จํานวนบุคลากรที่เขรวมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจําการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 98.53 

3.2.3 ผลสะทอน 

มีการนําแผนปฏิบัติราชการประจําการศึกษา 2561 และแผนพัฒนาสถานศึกษามาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

3.3 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.3.1 เชิงปริมาณ 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใชงานระบบสารสนเทศทุกคน 

3.3.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเปนรอย

ละ 100 

3.3.3 ผลสะทอน 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปน

ระบบอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.4.1 เชิงปริมาณ 

มีการสงนักเรียนออกฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ปวช.3 จํานวน 152 คน ปวส.2 จํานวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 

219 คน 

3.4.2 เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.4.3 ผลสะทอน 

ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3.5.1 เชิงปริมาณ 

สาขางาน/แผนกวิชา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา มี

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชา 

3.5.2 เชิงคุณภาพ 

สาขางาน/แผนกวิชา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา  มี

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชา มีการระดมทรัพยากร

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา 

3.5.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน 

 

3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

3.6.1 เชิงปริมาณ 

มีหองเรียน หองปฏิบัติการทั้งหมด 56 หอง  

3.6.2 เชิงคุณภาพ 

มีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผู

เรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

3.6.3 ผลสะทอน 

ผูเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

3.7.1 เชิงปริมาณ 

มีระบบไฟฟา 220 v. 3 เฟส ขนาดหมอแปลงไฟฟา 500 KVA 2 ตัว และขนาด 250  KVA 2 ตัว หองนํ้าทั้งหมด 

23 หอง จุดน้ําดื่ม 2 จุด โทรศัพทภายใน 31 จุด ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย 1 Gิbps 

3.7.2 เชิงคุณภาพ 

ผลสํารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัย ระดับยอดเยี่ยม 

3.7.3 ผลสะทอน 

     สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัด

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และมีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหใช
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บริการอาคารสถานท่ี 

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

3.8.1 เชิงปริมาณ 

ในปการศึกษา 2561 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา มีผูเขารับบริการหอง

วิทยบริการ 7,300 ครั้ง แบงเปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 78.3  ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ 21.7 

3.8.2 เชิงคุณภาพ 

แบงเปนผูเขารับบริการหองวิทยบริการรอยละ 78.3  ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 21.7ผล

การประเมินความพึงพอใจ มีคาเทากับ 4.42 

3.8.3 ผลสะทอน 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจดานการใหบริการหองสมุด อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

3.9.1 เชิงปริมาณ 

คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจํานวน 633 คน (รวมทวิศึกษา) ไดมีการเขาใช

งานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

3.9.2 เชิงคุณภาพ 

คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดมีการเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

3.9.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีการเขาใชงานระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

3.10.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนนักศึกษาจํานวน 633 คน ไดเขาใชงานอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึง 

3.10.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาจํานวน 633 คน สามารถใชอินเตอรเน็ตในการสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

3.10.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1.1 เชิงปริมาณ 

มีการสงนักเรียนออกฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ปวช.3 จํานวน 152 คน ปวส.2 จํานวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 

219 คน 

4.1.2 เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.1.3 ผลสะทอน 

ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4.2.1 เชิงปริมาณ 

สาขางาน/แผนกวิชา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา มี

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชา 

4.2.2 เชิงคุณภาพ 

สาขางาน/แผนกวิชา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา  มี

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชา มีการระดมทรัพยากร

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา 

4.2.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน 

 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4.3.1 เชิงปริมาณ 

มีผลการดําเนินโครงการจํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชมชน Fix it center โครงการ

วิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาการ (แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการ

บัญชี แผนกวิชาการโรงแรม) โครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาชีพ (แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ) 

4.3.2 เชิงคุณภาพ 

มีผลการประเมินจํานวน 4 ขอ อยูในเกณฑดีเลิศ 
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4.3.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิต

อาสา 

 

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

4.4.1 เชิงปริมาณ 

คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจํานวน 633 คน (รวมทวิศึกษา) ไดมีการเขาใช

งานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

4.4.2 เชิงคุณภาพ 

คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดมีการเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

4.4.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีการเขาใชงานระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4.5.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนนักศึกษาจํานวน 633 คน ไดเขาใชงานอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึง 

4.5.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาจํานวน 633 คน สามารถใชอินเตอรเน็ตในการสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

4.5.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4.2.2 จุดเดน

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ คิด

เปนรอยละ 100 และมีครูนําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ รอยละ 82.89 อยูในระดับยอดเยี่ยม ครูมีคุณวุฒิ

การศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ครูทําแผนพัฒนาตนเอง คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับยอดเยี่ยม ผู

บริหารใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารโดยใชโครงการเขียนแผนปฏิบัติการประจําป 2561 

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 98.53 นอกจากนั้นผูบริหารยังใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารโดยใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps มีครูและบุคลากรทางการศึกษาใชระบบอินเตอรเน็ต คิด
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เปนรอยละ 100 

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีการจัดระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ โดยมีการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ 

สงนักเรียนนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพทั้งสิ้น 219 คน คิดเปนรอยละ 100 

               วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีหองเรียนและหองปฏิบัติการเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน มีระบบ

ไฟฟา ประปา คมนาคมสื่อสารและระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ หองสมุดและ

หองวิทยบริการมีผูเขารับบริการ 7,300 ครั้ง มีผลความพึงพอใจ ในระดับ 4.42 วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ มีการ

ออกบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ อยางตอเนื่อง เชนโครงการ Fix it center

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

การเขาอบรมของครูอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป ในหลักสูตรคุรุพัฒนายังไมครบทุกคนเนื่องจากหลักสูตรที่

เปดยังไมครอบคลุมทุกวิชา

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

วิทยาลัยฯ ควรจัดอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาใหมีการครอบคลุมทุกวิชา ครูสามารถเขาอบรมไดทุกคน โดยจัด

อบรมในแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

ครูในภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 มีจํานวน 37 คน  ครูในภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 มี

จํานวน 38 คนครูท่ีทําแผนพัฒนาทุกคน คิดเปนรอยละ 100  

1.1.2 เชิงคุณภาพ 

ครูมีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยรอยละ 44  

1.1.3 ผลสะทอน 

ในปการศึกษา 2561 การอบรมตามหลักสูตรคุรุพัฒนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

รับสมัครในปริมาณจํากัดยังไมท่ัวถึง ทําใหมีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพไดในรอยละ 44 

 

1.2  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

1.2.1  เชิงปริมาณ 

จํานวนบุคลากรที่เขรวมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจําการศึกษา 2561 จํานวน 67 คน 

1.2.2 เชิงคุณภาพ 
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จํานวนบุคลากรที่เขรวมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจําการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 98.53 

1.2.3 ผลสะทอน 

มีการนําแผนปฏิบัติราชการประจําการศึกษา 2561 และแผนพัฒนาสถานศึกษามาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

1.3 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.3.1 เชิงปริมาณ 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใชงานระบบสารสนเทศทุกคน 

1.3.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเปนรอย

ละ 100 

1.3.3 ผลสะทอน 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปน

ระบบอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1.4.1 เชิงปริมาณ 

สาขางาน/แผนกวิชา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา มี

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชา 

1.4.2 เชิงคุณภาพ 

สาขางาน/แผนกวิชา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา  มี

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชา มีการระดมทรัพยากร

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา 

1.4.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน 

 

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.5.1 เชิงปริมาณ 

มีผลการดําเนินโครงการจํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชมชน Fix it center โครงการ

วิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาการ (แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการ

บัญชี แผนกวิชาการโรงแรม) โครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาชีพ (แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชาง
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อิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ) 

1.5.2 เชิงคุณภาพ 

มีผลการประเมินจํานวน 4 ขอ อยูในเกณฑดีเลิศ 

1.5.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิต

อาสา

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

2.1.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ผล

งาน 

2.1.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผล

งานสิ่งประดิษฐ 

ไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนตัวแทนไปแขงขันระดับภาค 

2.1.3 ผลสะทอน 

ไดรับการยอบรับจากโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิในการทดลองนําไปใชประโยชนในจังหวัดชัยภูมิ 

 

2.2 การจัดการเรียนการสอน 

2.2.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 37 คน 

2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 32 คน 

3. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ

วัดผลตามสภาพจริง จํานวน 38 คน 

4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 16 คน 

5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 18 คน 

2.2.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน รอยละ 97.33 

2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน รอยละ 82.89 
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3. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ

วัดผลตามสภาพจริง รอยละ 100 

4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

รอยละ 42.67 

5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู รอยละ 48 

2.2.3 ผลสะทอน 

รอยละผานการทดอบ V-Net คิดเปนรอยละ 65.17 และการสอบมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 สงผลให

นักเรียน นักศึกษาจบแลวมีงานทํา รอยละ 87.34

4.3.2 จุดเดน

วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิมีการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการดําเนินโครงการจํานวน 3 โครงการ 

ไดแก โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชมชน Fix it center โครงการวิทยาลัยสารพัดชางบริการวิชาการ (แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการโรงแรม) โครงการวิทยาลัย

สารพัดชางบริการวิชาชีพ (แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง แผนกวิชาชาง

เชื่อมโลหะ) มีผลการประเมินจํานวน 4 ขอ อยูในเกณฑดีเลิศ วิทยาลัยฯ มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการใชงาน คิดเปนรอยละ 100 ของหองเรียนและหองปฏิบัติการ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ผล

งาน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา และ 

มีผลงานส่ิงประดิษฐ ไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนตัวแทนไปแขงขันระดับ

ภาค

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

-

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 87.31

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 87.50

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 87.50

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 86.92
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 87.29

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 82.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 74.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 96.00

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 97.14

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 78.75

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 67.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 84.45

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังน้ี

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(50)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 1 กําลังพัฒนา 2 2

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 4 ดีเลิศ 2 8

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
3 ดี 3 9

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
4 ดีเลิศ 3 12

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
2 ปานกลาง 3 6

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 218

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 87.2
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(50)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

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

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

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(10)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2 ปานกลาง 3 6

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 41

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 82

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

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

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

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(20)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 3 ดี 5 15

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 3 12

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 ปานกลาง 2 4

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 81

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 81

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

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

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

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา คะแนนที่ได
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นํ้าหนัก

(10)

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(10)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 4 ดีเลิศ 2 8

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 48

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม

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

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

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(10)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียน
5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา

นํ้าหนัก

(10)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ

คุณภาพ

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน

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

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

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ท่ี ดานการประเมิน

คา

นํ้าหนัก

(100)

คะแนนที่ได

จากการประเมิน

แตละดาน

รอยละของคะแนน

ที่ไดจากการประเมิน

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 218 (218 x 50) / 250 = 43.60

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 41 (41 x 10) / 50 = 8.20

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 81 (81 x 20) / 100 = 16.20

4 การมีสวนรวม 10 48 (48 x 10) / 50 = 9.60

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 438 87.60

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

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

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง

ประสงค การดูแลและแนะแนวผูเรียน

1. โครงการการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการสื่อสารผานโทรศัพท

เคลื่อนที่สถานศึกษา (I Teacher) 2. โครงการประชุมผุปกครอง 3.

โครงการลดปญหาการออกกลางคันกรณีรายบุคคล 4. โครงการเยี่ยม

บาน นักเรียน นักศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง

ประสงค การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

1. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 2. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา

3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 4. โครงการปจฉิมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง

ประสงค ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)

1. โครงการสอบ V-NET 2. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 3.

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา

เพ่ิมเติม

1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชา

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม (84

หลักสูตร)

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. โครงการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประจําป 2562 2.

โครงการประกวดโครงงานวิทยาสาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ

สถานศึกษา


