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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง ประจำป

การศึกษา 2561 ปรากฏผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา สามารถสรุปสาระสำคัญ

ได 4 ประเด็น ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2561 การสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ และการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตน

สังกัด และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) รายละเอียดดังนี้ 

   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 ประกอบดวย 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

 จำนวนผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 60.14 ผู

เรียนท่ีผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 75 คน ผูเรียนที่สำเร็จสูการ

เปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ จำนวน 10 สงผลใหไดรับรางวัลระดับชาติ ระดับ 4 ดาว สงเสริมใหผูเรียน 

พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนไดรับรางวัลระดับชาติ จำนวน 6 ผลงาน สงเสริม

ใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพจนไดรับรางวัลระดับชาติจำนวน 3 คน ในการแขงขันโครงการสุดยอดฝมือสายสัญญาณ

ปที่ 5 โดย บริษัทอินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัดมหาชน จนผูเรียนสำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำใน

สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 116 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 101 คน 

รวมท้ังสิ้นจำนวน 217 คน 

 1.2 จุดเดน 

 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS) 

และมีกิจกรรมดานการสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี ดานการบริหารจัดการ มีการสงเสริมครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง และมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการองคกรที่มี

คุณภาพ และดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานตางๆไดเปนอยางดี และ

สงเสริมใหบุคลากรสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จนเปนที่ยอมรับหนวยงาน

ตางๆ ชุมชน และผูปกครอง 
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 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

 ดานความรู และดานทักษะ ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดานอาชีวศึกษา (V-NET) ที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำกวาเกณฑ ดานการจัดการเรียนการสอน คือการที่สัญญานอินเตอรเน็ตขาดหายในบางพื้นที่ซึ่งมีผลตอการ

จัดการเรียนการสอน และควรพัฒนาดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหมาก เพราะจะทำใหสถานศึกษาเปนที่พึงพอใจของ ชุมชน และผูปกครอง  

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 สถานศึกษาควรมีชั่วโมงการเพ่ิมความรู และทักษะ เฉพาะ ในตารางเรียนของนักเรียน นักศึกษา เพื่อผล

ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จะมีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ควรติดตั้งระบบ

สัญญานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี

ของผูเรียน และในการสรางสรรคผลงานควรจะตองดูบริบทของชุมชน และความตองการของชุมชน 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

        วิทยาลัยการอาชีพสองมีจำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวย

งาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) จำนวน 116 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 101 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 217 

คน

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

         วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในป 2561 โดยไดดำเนินการตาม

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนา

กำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ การเพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีเพ่ิมขึ้น มีการทำความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติ

การการจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ จำนวน 40 แหง นอกจากนี้ยัง

ใหการบริการชุมชนและจิตอาสาสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีจิตอาสา เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย

ซอมสรางเพ่ือชุมชน ( Fix it center ) โครงการจังหวัดแพรเคลื่อนที่ โครงการอำเภอสองและอำเภอรองกวาง

เคลื่อนท่ี ฯลฯ จนเปนท่ีพึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

        4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีไมไดคุณภาพและปญหาผูเรียนออกกลางคัน  เปนปญหาที่สำคัญตอการจัดการ

การศึกษาของประเทศท่ีตองเรงดำเนินการแกไขพัฒนาอยางจริงจัง สงผลใหประเทศตองขาดกำลังคนที่มีคุณภาพ

ในการพัฒนาประเทศ เกิดความสูญเปลาของงบประมาณในการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง เปนสถาน

ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว  โดยที่ผานมาวิทยาลัย

การอาชีพสองตองเผชิญกับปญหาในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน   
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 4.2 วัตถุประสงค 

      4.2.1 เพ่ือแกไขปญหาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกวาเกณฑและออกกลางคัน โดยมีปจจัยของสาเหตุที่

เกิดจากผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากผูเกี่ยวของลาชาทำใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา มีปจจัยที่เปนสาเหตุ เชน 

การขาดเรียนบอย ปญหายาเสพติด การพนัน  ชูสาว ติดเกมส และการคบเพื่อนกลุมเสี่ยง  

 4.3 กรอบแนวคิด 

      ปญหาการออกกลางคันนำไปสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสำเร็จการศึกษาของผูเรียน   

        4.4 วิธีการดำเนินงาน 

             4.4.1 แตงตั้งกรรมการ 

             4.4.2 พัฒนาโปรแกรม 

             4.4.3 อบรมการใชงาน 

             4.4.4 นำไปใชงานจริง 

             4.4.5 คัดกรอง 

             4.4.6 ชวยเหลือผูเรียน เชนการมอบทุนการศึกษา ฯลฯ 

             4.4.7 ประเมินผล 

       4.5 ผลการดำเนินงาน 

     วิทยาลัยการอาชีพสองมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS) จนมีผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำป

การศึกษา 2561 จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 60.14 

       4.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

            ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกวาเกณฑและออกกลางคัน โดยมีปจจัยของสาเหตุที่เกิดจากผูเรียนไดรับ

ความชวยเหลือจากผูเกี่ยวของลาชาทำใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา มีปจจัยที่เปนสาเหตุ เชน การขาดเรียนบอย 

ปญหายาเสพติด การพนัน  ชูสาว ติดเกมส และการคบเพ่ือนกลุมเสี่ยง
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพสอง 535 หมูที่ 6 ต.บานหนุน อ.สอง จ.แพร

  โทรศัพท 054591038  โทรสาร 054593259

  E-mail  song.ac.th@gmail.com  Website www.song.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือหางจากจังหวัดแพรประมาณ 45 กิโลเมตรไดรับงบประมาณใน

การกอสรางและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดลานบาทถวน) โดยแยกเปน 

 

          ปงบประมาณ  2539      4,000,000 บาท 

 

          ปงบประมาณ  2540      12,000,000 บาท 

 

          ปงบประมาณ 2541      12,000,000 บาท 

 

        ที่ดินสาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร และท่ีดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร 1 งาน 5 ตารางวา  

เริ่มเปดดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 

        เดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตอมาไดมีการ

ปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเปนพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเปนสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่   7  กรกฏาคม  พ.ศ. 2546 

  การจัดการศึกษา

         วิทยาลัยการอาชีพสองไดจัดการเรียน การสอน ออกเปน 2 ระดับ ประกอบดวย 

       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

             1. สาขาวิชาชางยนต 
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             2. สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง

             3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

             4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             5. สาขาวิชาการบัญชี 

       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

             1. สาขาวิชาชางยนต 

             2. สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง

             3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

             4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             5. สาขาวิชาการบัญชี

  สภาพชุมชน

  วิทยาลัยการอาชีพสองหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือหางจากจังหวัดแพร

ประมาณ 45 กิโลเมตรไดรับงบประมาณในการกอสรางและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดลาน

บาทถวน) โดยแยกเปน 

         ปงบประมาณ  2539      4,000,000 บาท 

         ปงบประมาณ  2540     12,000,000 บาท 

        ปงบประมาณ  2541      12,000,000 บาท 

ท่ีดินสาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร และท่ีดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร 1 งาน 5 ตารางวา  เริ่มเปด

ดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 เดิม

วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตอมาไดมีการปฏิรูปการ

ศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเปนพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเปนสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม  พ.ศ. 2546  

  สภาพเศรษฐกิจ

  เศรษฐกิจจังหวัดแพร ในป 2561 เศรษฐกิจจังหวัดแพร ป 2561 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.7   (โดยมี

ชวงคาดการณที่ รอยละ 2.0-3.4) โดยมีดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการใชจายภาครัฐ   เปนกลไกสำคัญ

ในการขับเคล่ือน เศรษฐกิจ ดานการผลิต (อุปทาน) ภายในจังหวัด คาดวาขยายตัวรอยละ 3.8 ตอเนื่องจากปกอนที่

ขยายตัวรอยละ 3.7 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.0-4.5) จากดานการผลิตภาคบริการ ที่ขยายตัว รอยละ 3.9 

(โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.2–4.6) เปนผลจากจำนวนนักทองเที่ยว และปริมาณการใชไฟฟา ภาคบริการที่

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชน ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง รวมทั้งนโยบาย

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว และการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง ดานการผลิตภาค



14/1/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 7/45

เกษตรกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.1-4.8) เปนผลจาก ปริมาณผลผลิต

ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวและสุกรท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย ตอการเพาะปลูกและ

ความตองการบริโภคสุกรยังมีอยางตอเนื่อง ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะ ขยายตัวรอยละ 3.4 (โดยมี

ชวงคาดการณที่รอยละ 2.8-4.0) เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใชไฟฟา อุตสาหกรรมและจำนวนโรงงาน

อุตสาหกรรม ดานการใชจาย (อุปสงค) ภายในจังหวัด คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 ฟนตัว จากป กอน ที่หดตัว

รอยละ -9.0 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.4-4.9) จากดานการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะ ขยายตัวรอยละ 

4.5 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.0–5.4) สะทอนจากพ้ืนที่ขออนุญาตกอสราง สินเชื่อเพื่อการลงทุน และ

รถยนตท่ีจดทะเบียนใชในการพาณิชยที่เพิ่มข้ึน ดานการใชจายภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 (โดยมีชวงคาด

การณรอยละ 3.7-4.5) เปนผลจากการโครงการลงทุนตางๆ ของภาครัฐท่ีลงไปยังชุมชน หมูบานเปนโครงสรางพื้น

ฐาน ประกอบกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายของสวนราชการ และ ดานการบริโภค ภาคเอกชน คาดวาขยายตัวรอย

ละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.5–4.3) เปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของ จำนวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม 

และปริมาณการใชประปาภาคครัวเรือน เปนสำคัญ ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดวาเงินเฟอทั่วไปในป 

2561 อยูท่ีรอยละ 1.2 (โดยมีชวงคาดการณรอยละ 0.7 – 1.5) ขยายตัวตอเนื่องจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 

0.1 ตามการขี้นของราคาสินคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ เครื่องดื่ม ไดแก หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกฮอล 

และหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร (น้ำมัน เชื้อเพลิง) เปนสำคัญ ดานการจางงานในป2561 คาดวาการ

จางงานจะเพ่ิมขึ้น จำนวน 1,529 คน (ชวง คาดการณที่ 1,127 ถึง 1,958 คน) จากการจางงานในจังหวัดแพร

ท้ังหมดคาดวาจะมีประมาณ 243,632 คน จากความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 

  สภาพสังคม

  จังหวัดแพรเปนจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางเสนรุงเหนือที่ 17.70 ถึง 18.84 องศา 

กับเสนแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยูสูงกวาระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยูหางจาก

กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร 

(ถึงสถานีรถไฟเดนชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร คิดเปนรอย

ละ 1.27 ของพ้ืนท่ีประเทศ จัดเปนพ้ืนที่จังหวัดขนาดกลาง มีความกวางประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออก

สุดของอำเภอเมืองตะวันตกสุดของอำเภอลอง ) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุดของอำเภอ

สอง ใตสุดของอำเภอวังชิ้น ) ปจจุบัน ที่ตั้งของจังหวัดแพรนับเปนศูนยกลางการคมนาคมไปยังจังหวัดนาน พะเยา 

เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม จึงเรียกไดวาจังหวัดแพรเปน ประตูสูลานนา 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวมระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 150 0 0 150

ปวช.2 123 0 31 154

ปวช.3 124 0 34 158

รวม ปวช. 397 0 65 462

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 65 68 133

ปวส.2 43 40 83

รวม ปวส. 108 108 216

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 157 116 73.89

ปวส.2 110 101 91.82

รวม 267 217 81.27

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 189 107 56.61

ปวส.2 87 59 67.82

รวม 276 166 60.14

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
3 3 -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 11 11 11

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 10 10 10

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 14 14 14

เจาหนาที่ 11 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
6 - -

รวม ครู 35 35 35

รวมทั้งสิ้น 55 35 35

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 3 3 6

พาณิชยกรรม 1 1 2

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

รวมทั้งส้ิน 5 5 10

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 3

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 2

อาคารอื่น ๆ 6

รวมทั้งสิ้น 15

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 1153700.00

งบดำเนินงาน 2483800.00

งบลงทุน 1800000.00

งบเงินอุดหนุน 4671485.00

งบรายจายอื่น 3038600.00

รวมทั้งสิ้น 13147585.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะดี มีวินัย ใฝคุณธรรม สัมพันธชุมชน

  อัตลักษณ

  รับผิดชอบ  สามมัคคี  มีวินัย

  เอกลักษณ

  นวัตกรรมเดน

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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  พันธกิจ

  

  เปาประสงค

  

  ยุทธศาสตร

  

  กลยุทธ

  

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

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

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  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

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



14/1/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 15/45

สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน   

      1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS) จนมีผู

สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 107 

คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอยละ 

56.61 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 67.82  รวมทั้งสิ้นรอยละ 

60.14 ท่ีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

      1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองเปนสถานศึกษาตนแบบในการลดปญหาการ

ออกกลางคันอยางยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความ

เชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

      

   1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

       1.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 75 คน และผูเรียนที่สำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ 

จำนวน 10 คน  

       1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ

จังหวัดมีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับภาค มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับชาติมี

ผลการประเมิน ระดับ 4 ดาว 

       1.2.3) ผลสะทอน : มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มา

ศึกษาดูงาน จำนวน 2 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ วิทยาลัยการอาชีพ

เทิง จ.เชียงราย และผูประกอบการจากชุมชน 
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   1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

       1.3.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 15 ผลงาน  ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผล

งาน   ระดับภาค จำนวน 0 ผลงาน  ระดับชาติ จำนวน 6 ผลงาน 

       1.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 จำนวน 9 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 3 จำนวน 1 ผลงาน และรางวัลอื่นๆ จำนวน 6 ผลงาน 

       1.3.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับใน

ผลงานนวัตรกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพสองไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกรมอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ผลงาน และ

สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ประกอบดวย 1. ชุมชนบานปาแดงใต ต.แดนชุมพล 2.ชน

เผามะลาบรี ต.สะเอียบ  3. ชุมชนบานลอง ต.บานหนุน  4.ชุมชนบานดอนชัย ต.สะเอียบ 5. 

เขตอนุรักษพันธสัตวปาดอยหลวง ต.หวยหมาย  

 

   1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ

สถานศึกษา จำนวน 52 คน  ระดับจังหวัด จำนวน 50 คน  ระดับภาค จำนวน 7 คน  

ระดับชาติ จำนวน 3 คน 

        1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 23 

ทักษะ  ระดับจังหวัด จำนวน 23 ทักษะ  ระดับภาค จำนวน 3 ทักษะ ระดับชาติ จำนวน 1 

ทักษะ 

        1.4.3) ผลสะทอน : จากการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน  

และมีการสงผูเรียนเขาประกวด ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ไดรับการยอมรับ

จากตนสังกัด  รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทำใหวิทยาลัยการอาชีพสอง เปนที่

รูจักในระดับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง การเเขงขัน สุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 

2018  ของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

    1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

        1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร 



14/1/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 17/45

รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 147 คน  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 72 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน 

        1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

หลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) รอยละ 100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 97.29 รวมทั้งสิ้น รอยละ 99.09 

        1.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองไดรับการยอมรับจากสำนักพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดแพร สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดาน

ความรู ดานทักษะและการประยุกตใชของผูเรียน 

         

    1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

        1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 64 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 33 คน 

รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน 

        1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 43.53  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอย

ละ 44.59 รวมทั้งสิ้นรอยละ 42.08 

        1.6.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับ

ผูเรียนที่มีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  

 

    1.7) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

        1.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ

อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 116 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 101 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 217 คน 

        1.7.2) เชิงคุณภาพ : ปที่ผานมาวิทยาลัยการอาชีพสองมีผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่มี

งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 

100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 100  รวมทั้งสิ้นรอยละ 100 

        1.7.3) ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสองเปนที่ยอมรับของ
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สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง ในการสง

เสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน   

      2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS) จนมีผู

สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 107 

คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน 

      2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอยละ 

56.61 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 67.82 รวมทั้งสิ้นรอยละ 60.14 

ท่ีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

      2.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองเปนสถานศึกษาตนแบบในการลดปญหาการ

ออกกลางคันอยางยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความ

เชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

      

   2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

       2.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 75 คน และผูเรียนที่สำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ 

จำนวน 10 คน  

       2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ

จังหวัดมีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับภาค มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับชาติมี

ผลการประเมิน ระดับ 4 ดาว 

       2.2.3) ผลสะทอน : มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มา

ศึกษาดูงาน จำนวน 2 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ วิทยาลัยการอาชีพ

เทิง จ.เชียงราย และผูประกอบการจากชุมชน 

 

   2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

       2.3.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
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สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 15 ผลงาน  ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผล

งาน   ระดับภาค จำนวน 0 ผลงาน  ระดับชาติ จำนวน 6 ผลงาน 

       2.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 จำนวน 9 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 3 จำนวน 1 ผลงาน และรางวัลอื่นๆ จำนวน 6 ผลงาน 

       2.3.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับใน

ผลงานนวัตรกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพสองไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกรมอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ผลงาน และ

สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ประกอบดวย 1. ชุมชนบานปาแดงใต ต.แดนชุมพล 2.ชน

เผามะลาบรี ต.สะเอียบ  3. ชุมชนบานลอง ต.บานหนุน  4.ชุมชนบานดอนชัย ต.สะเอียบ 5. 

เขตอนุรักษพันธสัตวปาดอยหลวง ต.หวยหมาย  

 

   2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

        2.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ

สถานศึกษา จำนวน 52 คน  ระดับจังหวัด จำนวน 50 คน  ระดับภาค จำนวน 7 คน  

ระดับชาติ จำนวน 3 คน 

        2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 23 

ทักษะ  ระดับจังหวัด จำนวน 23 ทักษะ  ระดับภาค จำนวน 3 ทักษะ ระดับชาติ จำนวน 1 

ทักษะ 

        2.4.3) ผลสะทอน : จากการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน  

และมีการสงผูเรียนเขาประกวด ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ไดรับการยอมรับ

จากตนสังกัด  รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทำใหวิทยาลัยการอาชีพสอง เปนที่

รูจักในระดับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง การเเขงขัน สุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 

2018  ของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

    2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

         2.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร 

รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 147 คน  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 72 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน 

        2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
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หลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) รอยละ 100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 97.29รวมทั้งสิ้น รอยละ 99.09 

        2.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองไดรับการยอมรับจากสำนักพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดแพร สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดาน

ความรู ดานทักษะและการประยุกตใชของผูเรียน 

           

    2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

        2.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 64 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 33 คน 

รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน 

        2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 43.53  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอย

ละ 44.59 รวมทั้งสิ้นรอยละ 42.08 

        2.6.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับ

ผูเรียนที่มีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  

 

    2.7) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

         2.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ

อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 116 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 101 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 217 คน 

         2.7.2) เชิงคุณภาพ : ปที่ผานมาวิทยาลัยการอาชีพสองมีผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่มี

งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 

100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 100 รวมทั้งสิ้นรอยละ 100 

         2.7.3) ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสองเปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง ในการสง

เสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ
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4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน   

      3.1.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS) จนมีผู

สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 107 

คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน 

      3.1.2 เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอยละ 

56.61 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 67.82  รวมทั้งสิ้นรอยละ 

60.14 ท่ีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

      3.1.3 ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองเปนสถานศึกษาตนแบบในการลดปญหาการ

ออกกลางคันอยางยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความ

เชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

      

   3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

       3.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

คิดเปนรอยละ 92.04 

       3.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ฯ 

จากผลการประเมิน อวท. คิดเปนรอยละ 90 ระดับเหรียญเงิน 

       3.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

   3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

        3.3.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 75 คน และผูเรียนที่สำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ 

จำนวน 10 คน  

       3.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ

จังหวัดมีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับภาค มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับชาติมี

ผลการประเมิน ระดับ 4 ดาว 
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       3.3.3 ผลสะทอน : มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มา

ศึกษาดูงาน จำนวน 2 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ วิทยาลัยการอาชีพ

เทิง จ.เชียงราย และผูประกอบการจากชุมชน 

 

   3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

       3.4.1 เชิงปริมาณ : การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 15 ผลงาน  ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผล

งาน   ระดับภาค จำนวน 0 ผลงาน  ระดับชาติ จำนวน 6 ผลงาน 

       3.4.2 เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 จำนวน 9 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 3 จำนวน 1 ผลงาน และรางวัลอื่น จำนวน 6 ผลงาน 

        3.4.3 ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับใน

ผลงานนวัตรกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพสองไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกรมอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ผลงาน และ

สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ประกอบดวย 1. ชุมชนบานปาแดงใต ต.แดนชุมพล 2.ชน

เผามะลาบรี ต.สะเอียบ  3. ชุมชนบานลอง ต.บานหนุน  4.ชุมชนบานดอนชัย ต.สะเอียบ 5. 

เขตอนุรักษพันธสัตวปาดอยหลวง ต.หวยหมาย  

 

   3.5 ผลการผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

        3.5.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ

สถานศึกษา จำนวน 52 คน  ระดับจังหวัด จำนวน 50 คน  ระดับภาค จำนวน 7 คน  

ระดับชาติ จำนวน 3 คน 

        3.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 23 

ทักษะ  ระดับจังหวัด จำนวน 23 ทักษะ  ระดับภาค จำนวน 3 ทักษะ ระดับชาติ จำนวน 1 

ทักษะ 

        3.5.3 ผลสะทอน : จากการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน  

และมีการสงผูเรียนเขาประกวด ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ไดรับการยอมรับ

จากตนสังกัด  รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทำใหวิทยาลัยการอาชีพสอง เปนที่

รูจักในระดับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง การเเขงขัน สุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 

2018  ของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
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    3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

         3.6.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร 

รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 147 คน  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 72 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน 

        3.6.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

หลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) รอยละ 100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 97.29รวมทั้งสิ้น รอยละ 99.09 

        3.6.3 ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองไดรับการยอมรับจากสำนักพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดแพร สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดาน

ความรู ดานทักษะและการประยุกตใชของผูเรียน  

           

    3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

         3.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 64 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 33 คน 

รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน 

        3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 43.53  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอย

ละ 44.59 รวมทั้งสิ้นรอยละ 42.08 

        3.7.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับ

ผูเรียนที่มีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  

 

    3.8) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

        3.8.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ

อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 116 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 101 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 217 คน 

        3.8.2) เชิงคุณภาพ : ปที่ผานมาวิทยาลัยการอาชีพสองมีผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่มี

งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 
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100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 100 รวมทั้งสิ้นรอยละ 100 

        3.8.3) ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสองเปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง ในการสง

เสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ 

 

    3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

         3.9.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อ

สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน จำนวน 8 ครั้ง การบริการวิชาการ 

จำนวน 5 รายวิชา การบริการวิชาชีพ จำนวน 1 ครั้ง การเขารวมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 

ครั้ง และมีนวัตกรรมที่บริการชุมชนจำนวน 6 ผลงาน 

         3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อสราง

ประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพสองไดรวมกับทุกภาค

สวนในการออกบริการวิชาชีพ และวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาตางๆ ไดเปนอยางดี 

         3.9.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยการอาชีพสองไดดำเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา 

เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ( Fix it center ) โครงการ

จังหวัดแพรเคลื่อนที่ โครงการอำเภอสองและอำเภอรองกวางเคลื่อนที่ ฯลฯ จนเปนที่พึงพอใจ

ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง

  2) จุดเดน

  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผู

เรียน (S-MIS) และมีกิจกรรมดานการสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ดานความรู และดานทักษะ ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีชั่วโมงการเพิ่มความรู และทักษะ เฉพาะ ในตารางเรียนของนักเรียน 

นักศึกษา เพ่ือผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จะมีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ

พัฒนาใหเปนหลักสูตรอยางเปนระบบ จำนวน 2 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 100 ของ

หลักสูตรทั้งหมด 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

    1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร

ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 แหง 

 

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 5 สาขาวิชา 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100  

    1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอเนื่องทำให 

องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง เชน การทำความรวมมือในการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 2 สถานศึกษา 

ประกอบดวย โรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนเวียงเทพ เปนตน  

 

 1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

     1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มี

คุณภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 

100 แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ดานการกำหนดรูปแบบการเรียนรูที่หลาก

หลาย รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เทคโนโลยี รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย รอยละ 100 

     1.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู ของครูผูสอนใหสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบัน  
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     1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับในการจัด

แผนนการเรียนรูสูการปฏิบัติของสถานศึกษา ปจจุบันมีสถานประกอบการเขารวมทำความรวม

มือ จำนวน 28 แหง  

 

 1.4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

     1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ จำนวน 35 คน และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 35 คน 

     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ รอยละ 100 และครูผูสอนนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการการจัดการเรียนการ

สอนรอยละ 100 

     1.4.3) ผลสะทอน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยการ

อาชีพสองเปนที่พึงพอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1) การจัดการเรียนการสอน 

    2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชา จำนวน 35 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 35 คน  

ครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย จำนวน 

35 คน ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 35 คน 

    2.1.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    2.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีวุฒิท่ีตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอนเปนที่ยอมรับและพึงพอใจ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 

 2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

      2.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
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จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเปน

ปจจุบัน จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน จำนวน 35 คน  

ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียน จำนวน 35 คน และครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียน

เปนรายบุคคล จำนวน 35 คน 

      2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 

100 

      2.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชระบบดูแลผู

เรียน (S-MIS) มาบริหารจัดการชั้นเรียน มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชุมชนแหง

การเรียนรู (PLC) จนเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ชุมชน และผูปกครอง 

 

 2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      2.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 51 หอง 

      2.3.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 48 หองเรียนทั้งหมด 

      2.3.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

        3.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 35 คน ครูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปจำนวน 35 คน ครูผู

สอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 35 

คน ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 35 คน  ครูผูสอนที่

มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จำนวน 35 คน  

        3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอย

ละ 100

        3.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา
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วิชาชีพ เปนท่ีพึงพอใจของ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

  

     3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

         3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของวิทยาลัย

การอาชีพสอง คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเปนรอย

ละ 100 มีสวนรวมในการทำแผนปฏิบัติการประจำป คิดเปนรอยละ 100  คณะกรรมการ

วิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิด

เปนรอยละ 100 และผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

         3.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม “ชุมชนการเรียนรูสูวิถี 4.0 โดยใช 

SICC PLC MODEL” ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

         3.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอกไดเขามามีสวนรวมในการรบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เชน องคการบริหารสวนตำบลบานหนุน 

เทศบาลตำบลสอง โรงพยาบาลสอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอง มูลนิธิเฟองพัฒนา บริษัทแพร

มิตรประสาน เปนตน 

  

     3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

         3.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการบริหารจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามโครงสรางการทำงานที่สำนักงานคระกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด จำนวน 4 ฝาย และสาขาวิชา จำนวน 10 สาขาวิชา 

         3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหาร

จัดการศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆมีการนำเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน

การบริหารจัดการศึกษา  

         3.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง ( S-MIS : Song 

Industrial and Community College Management Information System ) และไดมี
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การเพิ่มเติมระบบงานใหครอบคลุมขอมูล และกระบวนการทำงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา

อยางตอเน่ือง ปจจุบันระบบสามารถประมวลผลขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลการมาเรียนและ

เขาเรียนของนักเรียนนักศึกษา การจัดทำโครงการสอน การบันทึกหลังการสอน และการวัดผล

ประเมินผลของครูผูสอน วิเคราะหคะแนนระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษา แฟมสะสมผล

งานของนักเรียนนักศึกษา การวิเคราะหนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง ขอมูลการพัฒนาตนเองของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอมูลพ้ืนฐานอื่นที่จำเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 

     3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         3.4.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 5 

สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 และผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 108 คน คิดเปน

รอยละ 17.62 ของผูเรียนทั้งหมด  

         3.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการลงนามความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดำเนินการ

ติดตามนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษานำไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

         3.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีในป 2561 โดยไดดำเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะใน

สาขาท่ีตรงตามความตองการ การเพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น

ทำความรวมมือ(MOU)กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถาน

ประกอบการที่ทำบันทึกขอตกลง (MOU) จำนวน 40 แหง 

 

     3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

         3.5.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก

โครงการครูตางชาติ นักศึกษาทุกระดับชั้นไดเรียนภาษาจีน จำนวน 5 สาขาวิชาหรือคิดเปน

รอยละ 100  

         3.5.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน จากภาคสวนตางๆ ที่สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนใน

ดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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         3.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอน โดยมีหนวยงานที่สนับสนุน จำนวน 4 หนวยงาน จัดใหมีครูพิเศษ จำนวน 14 คน 

ครูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวน 1 คน ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบ

การท้ังในและตางประเทศ จำนวน 11 คน และองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อ

การศึกษาใหกับผูเรียน เชน เทศบาลตำบลสอง องคการบริหารสวนจังหวัดแพร องคการบริหาร

สวนตำบลบานหนุน องคการครุสภา ไดสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการเรียนการสอน 

บริษัท ฮอนดา จำกัด สนับสนุนสื่อการสอน ซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนเห็นความสำคัญของ

การศึกษาเพ่ือสรางอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ  

 

     3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

         3.6.1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการ

พัฒนา จำนวน 115 พื้นที่ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100 ของวิทยาลัย  

         3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใหบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงานเพียงพอตอความตองการในการใชงานของผูเรียนและผูรับบริการ  

         3.6.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน เปนที่พึงพอใจผูเรียน หรือผูปกครอง หรือชุมชน มีการขอใชอาคารสถานที่จาก

หนวยงานตาง เชน องคการบริหารสวนตำบลบานหนุน มูลนิธิธรรมภิรักษ โรงพยาบาลสอง 

ฯลฯ 

 

     3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

         3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนฐาน ประกอบดวยระบบสงกำลัง 

จำนวน 1 จุด  ระบบควบคุม จำนวน 13 จุด  ระบบไฟฟาภายในอาคารของหองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน 13 จุด  วัสดุอุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน จำนวน 

13 จุด  ระบบประปา จำนวน 2 จุด  จุดบริการน้ำดื่ม จำนวน 7 จุด  ชองทางเดินหรือระบบ

คมนาคม จำนวน 3 เสนทาง  ระบบระบายน้ำ จำนวน 1 จุด  ระบบกำจัดขยะ 6 จุด  ระบบ

การสื่อสารภายใน จำนวน 13 จุด  และระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 14 จุด 

         3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานใน

ภาพรวมของวิทยาลัย สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         3.7.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนที่ใชบริการ

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในวิทยาลัยการอาชีพสองมีความพึงพอใจ ในระบบและผูรับผิด

ชอบท่ีสามารถแกไขไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดปญหาขัดของ 
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     3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

         3.8.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในการ

คนควา การศึกษาดวยตนเอง โดยมีผูเขารับบริการเปนจำนวนมาก ประกอบดวยผูเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 215 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จำนวน 122 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน และผูที่สนใจ จำนวน 0 คน 

         3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผูเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัย

การอาชีพสองมีความพึงพอใจในการใหบริการ มีสภาพแวดลอมที่ๆเหมาะสมกับการใชบริการ 

มีวารสาร และหนังสือท่ีเปนประโยชน ตอผูใชบริการ 

         3.8.3) ผลสะทอน :  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ที่ใชบริการ

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัยการอาชีพสองมีความพึงพอใจในการใหบริการ  

 

     3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

          3.9.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีสัญญานอินเตอรเน็ตควบคุมพื้นที่การ

ใชงานของสถานศึกษา จำนวน 8 จุด  และมีความเร็วอยูที่ 300 Mbps มีระบบสารสนเทศ

เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จำนวน 4 จุด มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการภายนอก จำนวน 5 จุด 

          3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาใน

วิทยาลัยการอาชีพสองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

          3.9.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดใชงานระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยง

ไปยังหนอยงานภายใน และ ภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร    

 

     3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

           3.10.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 51 หอง 

           3.10.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 48 หองเรียนทั้งหมด 

           3.10.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

        4.1.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 5 สาขา

วิชา คิดเปนรอยละ 100 และผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 

16.64 ของผูเรียนทั้งหมด  

        4.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการลงนามความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดำเนินการ

ติดตามนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษานำไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

         4.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีในป 2561 โดยไดดำเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะใน

สาขาท่ีตรงตามความตองการ การเพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น

ทำความรวมมือ(MOU)กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถาน

ประกอบการที่ทำบันทึกขอตกลง (MOU) จำนวน 40 แหง 

 

      4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

          4.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน

จากโครงการครูตางชาติ นักศึกษาทุกระดับชั้นไดเรียนภาษาจีน จำนวน 5 สาขาวิชาหรือคิด

เปนรอยละ 100  

         4.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน จากภาคสวนตางๆ ที่สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนใน

ดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

         4.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอน โดยมีหนวยงานที่สนับสนุน จำนวน 4 หนวยงาน จัดใหมีครูพิเศษ จำนวน 14 คน 

ครูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวน 1 คน ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบ
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การท้ังในและตางประเทศ จำนวน 11 คน และองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อ

การศึกษาใหกับผูเรียน เชน เทศบาลตำบลสอง องคการบริหารสวนจังหวัดแพร องคการบริหาร

สวนตำบลบานหนุน องคการครุสภา ไดสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการเรียนการสอน 

บริษัท ฮอนดา จำกัด สนับสนุนสื่อการสอน ซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนเห็นความสำคัญของ

การศึกษาเพ่ือสรางอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ  

 

      4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

            4.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อ

สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน จำนวน 8 ครั้ง การบริการวิชาการ 

จำนวน 5 รายวิชา การบริการวิชาชีพ จำนวน 1 ครั้ง การเขารมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 

ครั้ง และมีนวัตกรรมที่บริการชุมชนจำนวน 6 ผลงาน 

            4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อ

สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพสองไดรวมกับทุก

ภาคสวนในการออกบริการวิชาชีพ และวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาตางๆ ไดเปนอยางดี 

            4.3.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยการอาชีพสองไดดำเนินการบริการชุมชนและจิต

อาสา เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ( Fix it center ) 

โครงการจังหวัดแพรเคลื่อนที่ โครงการอำเภอสองและอำเภอรองกวางเคลื่อนที่ ฯลฯ จนเปนที่

พึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง 

 

      4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

          4.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีสัญญานอินเตอรเน็ตควบคุมพื้นที่การ

ใชงานของสถานศึกษา จำนวน 8 จุด  และมีความเร็วอยูที่ 300 Mbps มีระบบสารสนเทศ

เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จำนวน 4 จุด มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการภายนอก จำนวน 5 จุด 

          4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาใน

วิทยาลัยการอาชีพสองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

          4.4.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดใชงานระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยง

ไปยังหนวยงานภายใน และ ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร        

 

      4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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          4.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 51 หอง 

          4.5.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 48 หองเรียนทั้งหมด 

          4.5.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ

  2) จุดเดน

  ดานการบริหารจัดการ มีการสงเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง และ

มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ดานการจัดการเรียนการสอน คือการที่สัญญานอินเตอรเน็ตขาดหายในบางพื้นที่ซึ่งมีผลตอการ

จัดการเรียนการสอน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ควรติดตั้งระบบสัญญานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่ดีของผูเรียน

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

         1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 35 คน ครูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปจำนวน 35 คน ครูผู

สอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 35 

คน ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 35 คน  ครูผูสอนที่

มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จำนวน 35 คน  

         1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน

รอยละ 100 

         1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา
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วิชาชีพ เปนท่ีพึงพอใจของ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

          

     1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

         1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของวิทยาลัย

การอาชีพสอง คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเปนรอย

ละ 100 มีสวนรวมในการทำแผนปฏิบัติการประจำป คิดเปนรอยละ 100  คณะกรรมการ

วิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิด

เปนรอยละ 100 และผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

         1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม “ชุมชนการเรียนรูสูวิถี 4.0 โดยใช 

SICC PLC MODEL” ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

         1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอกไดเขามามีสวนรวมในการรบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เชน องคการบริหารสวนตำบลบานหนุน 

เทศบาลตำบลสอง โรงพยาบาลสอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอง มูลนิธิเฟองพัฒนา บริษัทแพร

มิตรประสาน เปนตน 

  

     1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

         1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการบริหารจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามโครงสรางการทำงานที่สำนักงานคระกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด จำนวน 4 ฝาย และสาขาวิชา จำนวน 10 สาขาวิชา 

         1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหาร

จัดการศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆมีการนำเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน

การบริหารจัดการศึกษา 

         1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง ( S-MIS : Song 

Industrial and Community College Management Information System ) และไดมี
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การเพิ่มเติมระบบงานใหครอบคลุมขอมูล และกระบวนการทำงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา

อยางตอเน่ือง ปจจุบันระบบสามารถประมวลผลขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลการมาเรียนและ

เขาเรียนของนักเรียนนักศึกษา การจัดทำโครงการสอน การบันทึกหลังการสอน และการวัดผล

ประเมินผลของครูผูสอน วิเคราะหคะแนนระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษา แฟมสะสมผล

งานของนักเรียนนักศึกษา การวิเคราะหนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง ขอมูลการพัฒนาตนเองของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอมูลพ้ืนฐานอื่นที่จำเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 

     1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

         1.4.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก

โครงการครูตางชาติ นักศึกษาทุกระดับชั้นไดเรียนภาษาจีน จำนวน 5 สาขาวิชาหรือคิดเปน

รอยละ 100  

         1.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน จากภาคสวนตางๆ ที่สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนใน

ดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

         1.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอน โดยมีหนวยงานที่สนับสนุน จำนวน 4 หนวยงาน จัดใหมีครูพิเศษ จำนวน 14 คน 

ครูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวน 1 คน ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบ

การท้ังในและตางประเทศ จำนวน 11 คน และองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อ

การศึกษาใหกับผูเรียน เชน เทศบาลตำบลสอง องคการบริหารสวนจังหวัดแพร องคการบริหาร

สวนตำบลบานหนุน องคการครุสภา ไดสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการเรียนการสอน 

บริษัท ฮอนดา จำกัด สนับสนุนสื่อการสอน ซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนเห็นความสำคัญของ

การศึกษาเพ่ือสรางอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ  

 

     1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

          1.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อ

สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน จำนวน 8 ครั้ง การบริการวิชาการ 

จำนวน 5 รายวิชา การบริการวิชาชีพ จำนวน 1 ครั้ง การเขารมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 

ครั้ง และมีนวัตกรรมที่บริการชุมชนจำนวน 6 ผลงาน 

          1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อสราง

ประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพสองไดรวมกับทุกภาค

สวนในการออกบริการวิชาชีพ และวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาตางๆ ไดเปนอยางดี 
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          1.5.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยการอาชีพสองไดดำเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา 

เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ( Fix it center ) โครงการ

จังหวัดแพรเคลื่อนที่ โครงการอำเภอสองและอำเภอรองกวางเคลื่อนที่ ฯลฯ จนเปนที่พึงพอใจ

ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

        2.1.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 15 ผลงาน  ระดับจังหวัด จำนวน 4 

ผลงาน   ระดับภาค จำนวน 0 ผลงาน  ระดับชาติ จำนวน 6 ผลงาน 

        2.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 จำนวน 9 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 3 จำนวน 1 ผลงาน และรางวัลอื่น จำนวน 6 ผลงาน 

        2.1.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับใน

ผลงานนวัตรกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพสองไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกรมอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ผลงาน และ

สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ประกอบดวย 1. ชุมชนบานปาแดงใต ต.แดนชุมพล 2.ชน

เผามะลาบรี ต.สะเอียบ  3. ชุมชนบานลอง ต.บานหนุน  4.ชุมชนบานดอนชัย ต.สะเอียบ 5. 

เขตอนุรักษพันธสัตวปาดอยหลวง ต.หวยหมาย  

 

    2.2) การจัดการเรียนการสอน 

         2.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง

ตามสาขาวิชา จำนวน 35 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 35 

คน  ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 

จำนวน 35 คน ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 35 คน 
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         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

100 

         2.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอนเปนที่ยอมรับและพึงพอใจ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน

  2) จุดเดน

  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานตางๆไดเปนอยาง

ดี และสงเสริมใหบุคลากรสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จนเปนที่ยอมรับหนวย

งานตางๆ ชุมชน และผูปกครอง

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ควรพัฒนาดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค งานวิจัยใหมาก เพราะจะทำใหสถานศึกษาเปนที่พึงพอใจของ ชุมชน ผูปกครองมากขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ในการสรางสรรคผลงานควรจะตองดูบริบทของชุมชน และความตองการของชุมชน
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 4 12

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 212

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 240 88.33

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 4 12

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 212

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 240 88.33

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 4 12

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 232

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 260 89.23
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 5 15

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 50

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 3 6
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนท่ีได 46

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

3.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

3.6 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน
2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 146

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 150 97.33

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 66

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 70 94.29

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 80

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 80 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

2.2 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

ผลรวมคะแนนท่ีได 37

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 40 92.50

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

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

ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 88.65

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 88.33

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 88.33

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 89.23

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.25

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 97.33

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 94.29

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.5

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.5

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.61

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)


