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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง
ประจำปการศึกษา 2562 ปรากฏผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา สามารถสรุป
สาระสำคัญได 4 ประเด็น ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2562 การ
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ และการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของ
หนวยงานตนสังกัด และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ราย
ละเอียดดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 234 คน คิดเปนรอยละ
87.31
1.1.2 ผลลัพธ (Outcome)
ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 60 คน
ผูเรียนที่สำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ จำนวน 20 คน สงผลใหไดรับรางวัลศูนยบมเพาะผู
ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ระดับ 3 ดาว สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานกีฬา จนไดรับรางวัลในการ
แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ประเภทวิ่งวิบากชาย 2000 เมตร สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค จนสถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ ระดับชาติ จนผูเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 219 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง
(ปวส.) จำนวน 116 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 335 คน
1.1.3 ผลสะทอน (Impact)
สถานศึกษา เปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครอง
1.2 จุดเดน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (SMIS) และมีกิจกรรมดานการสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี ดานการบริหารจัดการ มีการสงเสริม
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ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง และมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการองคกรที่มี
คุณภาพ และดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานตางๆไดเปนอยางดี และ
สงเสริมใหบุคลากรสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จนเปนที่ยอมรับหนวยงาน
ตางๆ ชุมชน และผูปกครอง
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
ดานความรู และดานทักษะ ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดานอาชีวศึกษา (V-NET) ที่มีคา
เฉลี่ยต่ำกวาเกณฑ ดานการจัดการเรียนการสอน คือการที่สัญญานอินเตอรเน็ตขาดหายในบางพื้นที่ซึ่งมีผลตอ
การจัดการเรียนการสอน และควรพัฒนาดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหมาก เพราะจะทำใหสถานศึกษาเปนที่พึงพอใจของ ชุมชน และผูปกครอง
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาควรมีชั่วโมงการเพิ่มความรู และทักษะ เฉพาะ ในตารางเรียนของนักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จะมีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ควรติดตั้งระบบ
สัญญานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ของผูเรียน และในการสรางสรรคผลงานควรจะตองดูบริบทของชุมชน และความตองการของชุมชน
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยการอาชีพสองมีจำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน
องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน 219 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 116 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 335 คน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในป 2562 โดยไดดำเนินการตาม
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ การเพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพิ่มขึ้น มีการทำความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การการจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ จำนวน 40 แหง นอกจากยังมี
โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แหง และยังใหการ
บริการชุมชนและจิตอาสาสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีจิตอาสา เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน ( Fix it center ) โครงการจังหวัดแพรเคลื่อนที่ โครงการอำเภอสองและอำเภอรองกวางเคลื่อนที่
ฯลฯ จนเปนที่พึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
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4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
จากแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลัง
ดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษา สงเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2
การ
จัดการศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ที่ตองการพัฒนาครูอยางเปน
ระบบ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียน และใหสถานศึกษาสง
เสริมสนับสนุน กำกับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ในการที่จะพัฒนา
ครูใหจัดการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำเปนตองไดรับขอมูลผลการสะทอนในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอนจากผูเรียนในแตละรายวิชา เพื่อใหครูผูสอนนำขอมูลที่ไดนั้นไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น แตในการดำเนินการที่ผานมากระบวนการในการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน มีขั้นตอนที่ยุงยาก และประมวลผลขอมูลไดลาชา จากการ
เก็บขอมูลและประมวลผลขอมูลจากชุดแบบสอบถามที่มีปริมาณมาก และไมสามารถที่จะใหผูเรียนประเมินได
ครบทุกคนครบทุกรายวิชา ทำใหสถานศึกษาและครูผูสอนไมสามารถนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนในการ
ปรับปรุงการจัดเรียนการสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ดังนั้น งานศูนยขอมูและสารสนเทศจึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนออนไลนขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง (SMIS) โดยการเพิ่ม
เติมฟงกชันการประเมินครูผูสอนในสวนของระบบแฟมสะสมผลงานออนไลน (หนังสือเดินทางความดี) และแจง
ผลการประเมินใหแกสถานศึกษาและครูผูสอน ในการนำไปใชในการปรับปรุงการจัดเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 เพื่อพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนออนไลน
4.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
4.4 วิธีการดำเนินงาน
4.4.1 เขียนโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
4.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
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4.4.3 ฝายงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของจัดทำโครงการ
4.4.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
4.4.5 ดำเนินการพัฒนาระบบ
4.4.6 ประเมินและสรุปผลโครงการ
4.5 ผลการดำเนินงาน
การจัดทำโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ออนไลนขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง (SMIS) โดยการเพิ่มเติมฟงกชันการประเมินครูผูสอนใน
สวนของระบบแฟมสะสมผลงานออนไลน (หนังสือเดินทางความดี) และแจงผลการประเมินใหแกสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ในการนำไปใชในการปรับปรุงการจัดเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
4.6.1 สถานศึกษาสามารถนำขอมูลไปใชในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.6.2 ครูผูสอนสามารถนำขอมูลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ
4.6.3 ครูผูสอนสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผู
เรียน
4.6.4 ผูเรียนมีความสุขในการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
4.6.5 ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอครูผูสอน รายวิชา สาขาวิชา และสถานศึกษา
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
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 และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 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
6. สาขาวิชาการตลาด
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
ที่ดินสาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 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
(โดยมีชวงคาดการณที่ รอยละ 2.0-3.4) โดยมีดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการใชจายภาครัฐ เปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ดานการผลิต (อุปทาน) ภายในจังหวัด คาดวาขยายตัวรอยละ 3.8 ตอเนื่องจากป
กอนที่ขยายตัวรอยละ 3.7 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.0-4.5) จากดานการผลิตภาคบริการ ที่ขยายตัว รอย
ละ 3.9 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.2–4.6) เปนผลจากจำนวนนักทองเที่ยว และปริมาณการใชไฟฟา ภาค
บริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชน ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
นโยบายมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว และการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง ดานการ
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ผลิตภาคเกษตรกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.1-4.8) เปนผลจาก ปริมาณ
ผลผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวและสุกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย ตอการเพาะ
ปลูกและความตองการบริโภคสุกรยังมีอยางตอเนื่อง ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะ ขยายตัวรอยละ 3.4
(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.8-4.0) เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใชไฟฟา อุตสาหกรรมและจำนวน
โรงงานอุตสาหกรรม ดานการใชจาย (อุปสงค) ภายในจังหวัด คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 ฟนตัว จากป กอน ที่
หดตัวรอยละ -9.0 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.4-4.9) จากดานการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะ ขยายตัวรอย
ละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 4.0–5.4) สะทอนจากพื้นที่ขออนุญาตกอสราง สินเชื่อเพื่อการลงทุน และ
รถยนตที่จดทะเบียนใชในการพาณิชยที่เพิ่มขึ้น ดานการใชจายภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 (โดยมีชวงคาด
การณรอยละ 3.7-4.5) เปนผลจากการโครงการลงทุนตางๆ ของภาครัฐที่ลงไปยังชุมชน หมูบานเปนโครงสรางพื้น
ฐาน ประกอบกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายของสวนราชการ และ ดานการบริโภค ภาคเอกชน คาดวาขยายตัวรอย
ละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.5–4.3) เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ จำนวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม
และปริมาณการใชประปาภาคครัวเรือน เปนสำคัญ ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดวาเงินเฟอทั่วไปในป
2561 อยูที่รอยละ 1.2 (โดยมีชวงคาดการณรอยละ 0.7 – 1.5) ขยายตัวตอเนื่องจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ
0.1 ตามการขี้นของราคาสินคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ เครื่องดื่ม ไดแก หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกฮอล
และหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร (น้ำมัน เชื้อเพลิง) เปนสำคัญ ดานการจางงานในป2561 คาดวาการ
จางงานจะเพิ่มขึ้น จำนวน 1,529 คน (ชวง คาดการณที่ 1,127 ถึง 1,958 คน) จากการจางงานในจังหวัดแพร
ทั้งหมดคาดวาจะมีประมาณ 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 ของพื้นที่ประเทศ จัดเปนพื้นที่จังหวัดขนาดกลาง 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

รวม

ปวช.1

147

0

32

179

ปวช.2

127

2

13

142

ปวช.3

107

2

38

147

รวม ปวช.

381

4

83

468

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

57

64

121

ปวส.2

55

66

121

รวม ปวส.

112

130

242

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

189

107

56.61

ปวส.2

87

59

67.82

รวม

276

166

60.14

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

147

123

83.67

ปวส.2

121

111

91.74

รวม

268

234

87.31

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย
การ/ ผูชวยผูอำนวยการ

2

2

-
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ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

9

9

9

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

10

10

10

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

16

15

16

เจาหนาที่

10

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

5

-

-

รวม ครู

35

34

35

รวมทั้งสิ้น

52

34

35

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

3

3

6

พาณิชยกรรม

1

2

3

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

1

2

รวมทั้งสิ้น

5

6

11

ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

3

อาคารปฏิบัติการ

8

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

1

อาคารอื่น ๆ

7
รวมทั้งสิ้น

20

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

2768520.00

งบดำเนินงาน

3035310.01

งบลงทุน

1780000.00

งบเงินอุดหนุน

4600788.27

งบรายจายอื่น

2371015.20
รวมทั้งสิ้น

14555633.48

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทักษะดี มีวินัย ใฝคุณธรรม สัมพันธชุมชน
อัตลักษณ
รับผิดชอบ สามมัคคี มีวินัย ใจอาสา
เอกลักษณ
นวัตกรรมเดน
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
แหลงเรียนรูดานอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีสูสังคมอาเซียน
พันธกิจ
www.vesar.org/#/print_sar/2019

11/55

11/2/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
พันธกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เปาประสงค
1. ดานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 ผูเรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
1.2 ผูเรียนมีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
1.3 ผูเรียนในเขตพื้นที่สูงไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2. ดานการผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
2.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง
2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคา
ทางเศรษฐกิจ
3. ดานการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมรสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศ
3.1 กำลังคนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษา
3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ
3.4 พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา
4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได
รับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ
4.2 ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร

www.vesar.org/#/print_sar/2019

12/55

11/2/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล
5. ดานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได
รับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ
5.2 ผูเรียนสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมมาภิบาล
6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
6.3 เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ยุทธศาสตร
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมรสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศ
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง
1.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
1.3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพื้นที่สูง
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำาลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ
2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ
ทาง
2.3 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
อยางเต็มศักยภาพ
3.2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ
3.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
3.4 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและ
สมรรถนะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา
4.1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาที่ครอบคุลม ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีจิตสำนึกทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
5.2 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
6.2 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ
6.3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การแขงขันมวยปล้ำชิงแชมปแหงประเทศไทย (มวยปล้ำ
ชนะเลิศ ชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย
ในรม)
การพัฒนาสบูรางจืดเพื่อลดสารตกคางจากยาฆาแมลง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
การเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมในการทำกาแฟ
ดริปสมุนไพร 3 ฤดู

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

การแขงขันมวยปล้ำชิงแชมปแหงประเทศไทย (มวยปล้ำ รองชนะ
จังหวัด การกีฬาแหงประเทศไทย
ชายหาด)
เลิศ
โครงการ อาชีวะฝมือชนคนสรางชาติ มูลนิธิ SCG

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ มูลนิธิ SCG

เครื่องหั่นไพล

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค สอศ.

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ สอศ.

Thailand Energy Award 2018

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงพลังงาน

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

รองชนะ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เลิศ

โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ สอศ.

โครงงานคุณธรรมตนแบบ

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ สอศ.

Clip หนังสั้นคุณธรรม

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ สอศ.

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

กาแฟสมุนไพร 3 ฤดู

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจงหวัดแพร
เลิศ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

หุนยนตบริการกาแฟ (Robot Coffee Service)

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

3 Seasons Herb Coffee

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

สุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 2018

ชนะเลิศ ภาค

การแขงขันทักษะการอานภาษาไทย

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

การแขงขันทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน)

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาตรการองคกร เพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน

รางวัล
ชาติ สสส,สอจร.
อื่น ๆ

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

รางวัล
อาชีวศึกษาภาคเหนือ สำนักงานคณะ
ภาค
อื่น ๆ
กรรมการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายนนทกฤษ ศุภโสภณ
การพัฒนาสบูรางจืดเพื่อลดสารตกคางจากยาฆาแมลง

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางวิไลวรรณ รองพืช
การเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมในการทำกาแฟดริปสมุนไพร
3 ฤดู

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
การเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมในการทำกาแฟดริปสมุนไพร
3 ฤดู

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางวิไลวรรณ รองพืช
การพัฒนาสบูรางจืดเพื่อลดสารตกคางจากยาฆาแมลง

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
การพัฒนาสบูรางจืดเพื่อลดสารตกคางจากยาฆาแมลง

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวอาภาพร คำหวาง
การเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมในการทำกาแฟดริปสมุนไพร
3 ฤดู โดย อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายวีระชาติ ขวดแกว
โครงการ อาชีวะฝมือชนคนสรางชาติ มูลนิธิ SCG

รางวัล
ชาติ SCG
อื่น ๆ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องหั่นไพล

รางวัล
ภาค สอศ.
อื่น ๆ

นายพรพัฒน แขงขัน
เครื่องหั่นไพล

รางวัล
ภาค สอศ.
อื่น ๆ

นายวีระชาติ ขวดแกว
เครื่องหั่นไพล

รางวัล
ภาค สอศ.
อื่น ๆ

นายชยพล มะโนเมือง
เครื่องหั่นไพล

รางวัล
ภาค สอศ.
อื่น ๆ

นางสาววันทิพย รองแกว
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายอุกกฤษ รอดทุกข
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นางจุรีรัตน ขวดแกว
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายวีระชาติ ขวดแกว
Thailand Energy Award

รางวัล
ชาติ กระทรวงพลังงาน
อื่น ๆ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายนพคุณ เครือไทย
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
โครงงานคุณธรรมตนแบบ

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายนพคุณ เครือไทย
โครงงานคุณธรรมตนแบบ

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
โครงงานคุณธรรมตนแบบ

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
Clip หนังสั้นคุณธรรม

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายนพคุณ เครือไทย
Clip หนังสั้นคุณธรรม

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
Clip หนังสั้นคุณธรรม

รางวัล
ชาติ สอศ.
อื่น ๆ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายวีระชาติ ขวดแกว
เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายอุกกริช รอดทุกข
เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางวิไลวรรณ รองพืช
กาแฟสมุนไพร 3 ฤดู

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
กาแฟสมุนไพร 3 ฤดู

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางจุรีรัตน ขวดแกว
กาแฟสมุนไพร 3 ฤดู

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายกอศักดิ์ จันทรดวง
หุนยนตบริการกาแฟ (Robot Coffee Service)

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายสถาพร ธรรมโม
หุนยนตบริการกาแฟ (Robot Coffee Service)

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายปยะพันธ ปญญาสอง
หุนยนตบริการกาแฟ (Robot Coffee Service)

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
3 Seasons Herb Coffee

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวอาภาพร คำหวาง
3 Seasons Herb Coffee

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางวิไลวรรณ รองพืช
3 Seasons Herb Coffee

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายสุธีร ฟูเต็มวงศ
สุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 2018

ชนะ
บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิ
ชาติ
เลิศ
วนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายปรเมศร บุญเสริฐ
สุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 2018

ชนะ
บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิ
ภาค
เลิศ
วนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายคณพศ ขันทะบุตร
การแขงขันทักษะการอานภาษาไทย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายปรเมศร บุญเสริฐ
การแขงขันทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายสุธีร ฟูเต็มวงศ
การแขงขันทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายนที ศรีนะ
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

รอง
ชนะ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เลิศ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องรอนมูลไสเดือนพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รางวัล
ชาติ และอนุรักษพลังงาน
อื่น ๆ
กระทรวงพลังงาน
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายวีระชาติ ขวดแกว
เครื่องรอนมูลไสเดือนพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รางวัล
ชาติ และอนุรักษพลังงาน
อื่น ๆ
กระทรวงพลังงาน

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
เครื่องรอนมูลไสเดือนพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รางวัล
ชาติ และอนุรักษพลังงาน
อื่น ๆ
กระทรวงพลังงาน

นายพรพัฒน แขงขัน
เครื่องรอนมูลไสเดือนพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รางวัล
ชาติ และอนุรักษพลังงาน
อื่น ๆ
กระทรวงพลังงาน

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
เครื่องรอนมูลไสเดือนพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รางวัล
ชาติ และอนุรักษพลังงาน
อื่น ๆ
กระทรวงพลังงาน

นายชยพล มะโนเมือง
การพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเพื่อลดตนทุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รางวัล
ชาติ และอนุรักษพลังงาน
อื่น ๆ
กระทรวงพลังงาน

นายวีระชาติ ขวดแกว
การพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเพื่อลดตนทุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายวุฒิชัย มหาวัน
การพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเพื่อลดตนทุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายปยะพันธ ปญญาสอง
กรมพัฒนาพลังงานและ
ชุดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตยตามแนวพระ รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
ราชดำริ หมูบานชนเผามลาบี (ตองเหลือง) ต.สะเอียบ อ.สอง
อื่น ๆ
พลังงาน
จ.แพร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสถาพร ธรรมโม
กรมพัฒนาพลังงานและ
ชุดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตยตามแนวพระ รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
ราชดำริ หมูบานชนเผามลาบี (ตองเหลือง) ต.สะเอียบ อ.สอง
อื่น ๆ
พลังงาน
จ.แพร
นายวีระชาติ ขวดแกว
กรมพัฒนาพลังงานและ
ชุดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตยตามแนวพระ รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
ราชดำริ หมูบานชนเผามลาบี (ตองเหลือง) ต.สะเอียบ อ.สอง
อื่น ๆ
พลังงาน
จ.แพร
นายวีระชาติ ขวดแกว
เครื่องกลเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายพรพัฒน แขงขัน
เครื่องกลเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายชยพล มะโนเมือง
เครื่องกลเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องกลเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายนที ศรีนะ
เครื่องกลเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายพรพัฒน แขงขัน
กังหันน้ำผลิตไฟฟา

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

www.vesar.org/#/print_sar/2019

22/55

11/2/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายวีระชาติ ขวดแกว
กังหันน้ำผลิตไฟฟา

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
กังหันน้ำผลิตไฟฟา

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
กังหันน้ำผลิตไฟฟา

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายสุธีร ฟูเต็มวงศ
กังหันน้ำผลิตไฟฟา

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายอุกกริช รอดทุกข
กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแหลงผลิตอาหารในเขตอนุรักษพันธุ
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
สัตวปาดอยหลวงตามโครงการพระราชดำริ
พลังงาน
นายวีระชาติ ขวดแกว
กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแหลงผลิตอาหารในเขตอนุรักษพันธุ
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
สัตวปาดอยหลวงตามโครงการพระราชดำริ
พลังงาน
นายเกียริชัย แกวศรี
กรมพัมนาพลังงานและ
รางวัล
ระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแหลงผลิตอาหารในเขตอนุรักษพันธุ
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
สัตวปาดอยหลวงตามโครงการพระราชดำริ
พลังงาน
นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแหลงผลิตอาหารในเขตอนุรักษพันธุ
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
สัตวปาดอยหลวงตามโครงการพระราชดำริ
พลังงาน
นางวิไลรัตน แสงวณิช
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายอัศวิน ขมอาวุธ
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสุริยะ ปฏิแพทย
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายวุฒิชัย คำมีสวาง
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายนพคุณ เครือไทย
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายปรเมศร บุญเสริฐ
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายกอศักดิ์ จันทรดวง
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางวิไลภรณ สกุลออด
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 19 ป

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพรพัฒน แขงขัน
การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 19 ป

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายชยพล มะโนเมือง
การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 19 ป

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายกอศักดิ์ จันทรดวง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปรเมศร บุญเสริฐ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสถาพร ธรรมโม
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

ใหโดย
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายนพคุณ เครือไทย
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายอุกกริช รอดทุกข
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายวุฒิชัย คำมีสวาง
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายนที ศรีนะ
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายสุธีร ฟูเต็มวงค
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายสุธีร ฟูเต็มวงค
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายสุธีร ฟูเต็มวงค
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายสุธีร ฟูเต็มวงค
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวพิรุฬพิชญ ลือโฮง
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

วาที่ รอยตรีนเรศ สุขรองชาง
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องคั่วกาแฟ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนพคุณ เครือไทย
เครื่องคั่วกาแฟ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
เครื่องคั่วกาแฟ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
เครื่องคั่วกาแฟ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข
เครื่องคั่วกาแฟ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒิชัย คำมีสวาง
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายนที ศรีนะ
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายสุธีร ฟูเต็มวงศ
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

วาที่รอยตรีนเรศ สุขรองชาง
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นางสาวพิรุฬพิชญ ลือโฮง
Application ลงเวลาดวยพิกัด GPS บนสมารท
โฟน

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายนพคุณ เครือไทย
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายอุกกริช รอดทุกข
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
เครื่องคั่วกาแฟ

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
เครื่องคั่วกาแฟ

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายนพคุณ เครือไทย
เครื่องคั่วกาแฟ

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย
เครื่องคั่วกาแฟ

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายอุกกริช รอดทุกข
เครื่องคั่วกาแฟ

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

วาที่รอยตรีจิรศักดิ์ จันกัน
ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายชยพล มะโนเมือง
ครูดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัแพร

นางพรรณี เปยมญาติ
ครูดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาววันทิพย รองแกว
ครูดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

วาที่รอยตรีนเรศ สุขรองชาง
ครูดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพิรุณพิชญ ลือโฮง
ครูดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางไพรินทร บุญเสริฐ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายพรพัฒน แขงขัน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นางสาวเจนจิรา ปแกว
การแขงขันทักษะวิชาชีพ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอนุจร แซยาง
มวยปล้ำในรม
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายอนุจร แซยาง
มวยปล้ำชายหาด

รอง
ชนะ ชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย
เลิศ

นางสาวอังคณา ศรีปวงคำ
การพัฒนาสบูรงจืดเพื่อลดสารตกคางจากยาฆาแมลง

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายศุภกิณห สะเอียบคง
รอง
การเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมในการทำกาแฟดริฟสมุนไพร 3 ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
ฤดู
เลิศ
นางสาวรวิวรรณ ศรีใจวงษ
ประกวดรักการอานวิชาภาษาไทย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายวทัญู จินะโชติ
การบริหารจัดการฐานขอมูล

ชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวมณฑา เครือมะก่ำ
เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นงสาวภัทราภรณ ขอนขะแจะ
3 Seasons Herb Coffee

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาวนิติยา ใจตรง
กาแฟสมุนไพร 3 ฤดู

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายศุภกร วงศยืด
หุนยนตบริการกาแฟ

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธนากร กองคำ
เครื่องรอนมูลไสเดือนพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายจักรกฤษณ กาศสกุล
การพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเพื่อลดตนทุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นางสาวธัญสินี สิงหา
กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชุดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตยตามแนวพระ
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
ราชดำริหมูบานมลาบรี (ตองเหลือง) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร
พลังงาน
นายสิทธิชัย พวงมาลัย
เครื่องกลเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายทศพล วิโรทุศ
กังหันน้ำผลิตไฟฟา

กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
พลังงาน

นายทักษดนัย มันทะเล
กรมพัฒนาพลังงานและ
รางวัล
ระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแหลงผลิตอาหารในเขตอนุรักษพันธุ
ชาติ อนุรักษพลังงาน กระทรวง
อื่น ๆ
สัตวปาดอยหลวงตามโครงการพระราชดำริ
พลังงาน
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายวรวิทย ชาญพฤติ
การแขงขันกีฬาอาชวะเกมส รายการวิ่งวิบาก 2000 เมตร

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายวรวิทย ชาญพฤติ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส รายการวิ่งวิบาก 2000 เมตร

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายวัชระ คำปลง
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการมวยสากลสมัคร
เลน รุน 56 กิโลกรัม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายนที ขอนกลาย
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการมวยสากลสมัคร
เลน รุน 65 กิโลกรัม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายณัฐภาส ติ๊บยศ
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการหมากลอมทีม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายเมธาสิทธิ์ ดอนแกว
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการหมากลอมทีม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายไตรภพ ใจตรง
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการหมากลอมทีม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายธนวัฒน วารี
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการทุมน้ำหนักชาย

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวณัญธิดา สุทธะ
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการกระโดดสูงหญิง

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวเพชรไพรินทร คำทิพย
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการกระโดดไกลหญิง

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายอัศวุธ อ่ำศรี
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่ง 5000 เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายธนชัย ใจพรม
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่ง 1500 เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายวรวิทย ชาญพฤติ
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่งวิบาก 2000
เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายสุรพัศ ยะอิตะ
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่งวิบาก 2000
เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นายอภิสิทธิ์ เงินคำ
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่ง 800 เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายนุพกร พละงาม
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่งผลัดผสม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวมณีนุช คำหลอ
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่ง 200 เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวสิริรัตน อินสม
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่งผลัดผสม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวศรัญญา คิดดี
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่ง 100 เมตร

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวกัลยารัตน ศรีตยชัย
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด รายการวิ่งผลัดผสม

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
อื่น ๆ

นางสาวสิรินยา อุตคำมี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวอวัสดา ธงสิบสอง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวสิริกัลยา ธงหา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นางสาววิไลวรรณ แซโซง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รองชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
เลิศ

นายธีรภัทร สะเอียบคง
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน "การประกวดมารยาทไทย"

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวมลฑา เครือมะก่ำ
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน "การประกวดมารยาทไทย"

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธีรภทร ชอบเลน
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายปยะ ใจถีร
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายพัสกร สุวรรณรัตน
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายทยาวัต ชางไม
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายชยานันท ใจแกว
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายภูวดล บำรุงศิลป
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายสืบสกุล สุภา
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายธีรภัทร หวางตระกูล
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายนัทธพงษ แอบเงิน
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจทำดีเทิดไทองคราชัน

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค กองลูกเสือภาคเหนือ

นายธีรภัทร ชอบเลน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปยะชาติ ใจถีย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายวงศกร ศรีวงค
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพัสกร สุวรรณรัตน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมกการการ
อาชีวศึกษา

นายทยาวัต ชางไม
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายจาตุรงค ขอนเดื่อ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ เงินคำ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ อ่ำศรี
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายจักกฤษ สะอิ้งแกว
การแขงทักษะวิชาชีพ ประเภทงานซอมรถจักรยานยนต

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายภาณุพงษ ผัดขัน
การแขงทักษะวิชาชีพ ประเภทงานซอมรถจักรยานยนต

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวสิรินยา อุตคำมี
แอพพลิเคชันลงเวลาดวยพิกัด GPS

รองชนะ
สำนักนักงานคณะกรรมการ
จังหวัด
เลิศ
การอาชีวศึกษา

นายจักรกฤษณ สอิ้งแกว
เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายณัฐกุล จินดา
เครื่องคั่วกาแฟ

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ
ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
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สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 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
สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร
รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 119 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 109 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 228 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) รอยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 100 รวมทั้งสิ้น รอยละ 100
1.6.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองไดรับการยอมรับจากสำนักพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดแพร สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดาน
ความรู ดานทักษะและการประยุกตใชของผูเรียน
1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (VNET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 61 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 38 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 99 คน
1.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 51.26 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอย
ละ 31.93 รวมทั้งสิ้นรอยละ 43.42
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1.7.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับ
ผูเรียนที่มีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)
4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.3.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน 60 คน และผูเรียนที่สำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ
จำนวน 20 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
จังหวัดมีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับภาค มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว
1.2.3) ผลสะทอน : ผูเรียนที่ผานศักยภาพการเปนผูประกอบการเปนที่ยอมรับจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผูปกครอง
1.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา จำนวน 37 คน ระดับจังหวัด จำนวน 33 คน ระดับภาค จำนวน 9 คน
ระดับชาติ จำนวน 1 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 14
ทักษะ ระดับจังหวัด จำนวน 14 ทักษะ ระดับภาค จำนวน 3 ทักษะ ระดับชาติ จำนวน 1
ทักษะ
1.5.3) ผลสะทอน : ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการประกวดแขงขัน
ทักษะวิชาชีพทำใหเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู
ปกครอง
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
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1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS) จนมีผู
สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 130
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 195 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ
82.27 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 83.33 รวมทั้งสิ้นรอยละ 82.80
ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองเปนสถานศึกษาตนแบบในการลดปญหาการ
ออกกลางคันอยางยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความ
เชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน
1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
คิดเปนรอยละ 91.26
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค จากผลการประเมิน อวท.คิดเปนรอยละ 77 ระดับเหรียญเงิน
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
1.8) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.8.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 123 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 111 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 234 คน
1.8.2) เชิงคุณภาพ : ปที่ผานมาวิทยาลัยการอาชีพสองมีผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่มี
งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ
83.67 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 91.73 รวมทั้งสิ้นรอยละ 87.31
1.8.3) ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสองเปนที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง ในการสง
เสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ
2) จุดเดน
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สถานศึกษา มีระบบติดตามและดูแลชวยเหลือผูเรียน (S-MIS)
3) จุดที่ควรพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ยังอยูในระดับที่ต่ำกวาเกณฑ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การจัดทำโครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-NET)
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2.1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมี
การพัฒนาใหเปนหลักสูตรอยางเปนระบบ จำนวน 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของ
หลักสูตรทั้งหมด
2.1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
2.1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีสวนรวมในการจัดทำ
หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 แหง
2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 6 สาขาวิชา
2.1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100
2.1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอ
เนื่องทำให องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง เชน การทำความรวมมือในการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 3 สถาน
ศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนเวียงเทพ และโรงเรียนสอง
พิทยาคม เปนตน
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4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
มีคุณภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอย
ละ 91.43 แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ดานการกำหนดรูปแบบการเรียนรูที่
หลากหลาย รอยละ 91.43 แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ
และเทคโนโลยี รอยละ 91.43 แผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย รอยละ 91.43
2.2.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีผลการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู ของครูผูสอนใหสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบัน
2.2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับใน
การจัดแผนนการเรียนรูสูการปฏิบัติของสถานศึกษา ปจจุบันมีสถานประกอบการเขารวม
ทำความรวมมือ จำนวน 15 แหง
2.2.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
2.2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 35 คน และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 32
คน
2.2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู
เรียนเปนสำคัญ รอยละ 91.43 และครูผูสอนนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการการจัดการ
เรียนการสอนรอยละ 91.43
2.2.1.3) ผลสะทอน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของ
วิทยาลัยการอาชีพสองเปนที่พึงพอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง
3.1.1) การจัดการเรียนการสอน
3.1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชา จำนวน 35 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 33
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คน ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย
จำนวน 35 คน ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 27 คน
3.1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอย
ละ 100
3.1.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับและพึงพอใจ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
3.1.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเปน
ปจจุบัน จำนวน 35 คน ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน จำนวน 35 คน
ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียน จำนวน 35 คน และครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียน
เปนรายบุคคล จำนวน 35 คน
3.1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปน
รอยละ 100
3.1.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชระบบ
ดูแลผูเรียน (S-MIS) มาบริหารจัดการชั้นเรียน มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชุมชน
แหงการเรียนรู (PLC) จนเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ชุมชน และผูปกครอง
3.1.3) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.3.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จำนวน 35 คน ครูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปจำนวน 33 คน
ครูผูสอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน
35 คน ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 23 คน ครูผู
สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จำนวน 6 คน
3.1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 100
3.1.3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา
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วิชาชีพ เปนที่พึงพอใจของ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
5.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
5.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 48 หอง
5.5.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 96.08 หองเรียนทั้งหมด
5.5.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
3.2.2) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามโครงสรางการทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด จำนวน 4 ฝาย และสาขาวิชา จำนวน 12 สาขาวิชา
3.2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการ
บริหารจัดการศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆมีการนำ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
3.2.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง ( S-MIS :
Song Industrial and Community College Management Information System ) และ
ไดมีการเพิ่มเติมระบบงานใหครอบคลุมขอมูล และกระบวนการทำงานดานตาง ๆ ของสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง ปจจุบันระบบสามารถประมวลผลขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลการมา
เรียนและเขาเรียนของนักเรียนนักศึกษา การจัดทำโครงการสอน การบันทึกหลังการสอน และ
การวัดผลประเมินผลของครูผูสอน วิเคราะหคะแนนระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษา แฟม
สะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา การวิเคราะหนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง ขอมูลการพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอมูลพื้นฐานอื่นที่จำเปนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
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5.1) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
5.1.1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการ
พัฒนา จำนวน 33 พื้นที่ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100 ของวิทยาลัย
5.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใหบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงานเพียงพอตอความตองการในการใชงานของผูเรียนและผูรับบริการ
5.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน เปนที่พึงพอใจผูเรียน หรือผูปกครอง หรือชุมชน มีการขอใชอาคารสถานที่จาก
หนวยงานตาง เชน องคการบริหารสวนตำบลบานหนุน มูลนิธิธรรมภิรักษ โรงพยาบาลสอง
ฯลฯ
5.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.2.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน ประกอบดวยระบบสงกำลัง
จำนวน 1 จุด ระบบควบคุม จำนวน 12 จุด ระบบไฟฟาภายในอาคารของหองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน 47 จุด วัสดุอุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน จำนวน
47 จุด ระบบประปา จำนวน 1 จุด จุดบริการน้ำดื่ม จำนวน 8 จุด ชองทางเดินหรือระบบ
คมนาคม จำนวน 1 เสนทาง ระบบระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ระบบกำจัดขยะ 1 จุด ระบบ
การสื่อสารภายใน จำนวน 1 จุด และระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 15 จุด
5.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานใน
ภาพรวมของวิทยาลัย สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนที่ใชบริการ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในวิทยาลัยการอาชีพสองมีความพึงพอใจ ในระบบและผูรับผิด
ชอบที่สามารถแกไขไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดปญหาขัดของ
5.3) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
5.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในการ
คนควา การศึกษาดวยตนเอง โดยมีผูเขารับบริการเปนจำนวนมาก ประกอบดวยผูเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 381 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 112 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58 คน และผูที่สนใจ จำนวน 3 คน
5.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัย
การอาชีพสองมีความพึงพอใจในการใหบริการ มีสภาพแวดลอมที่ๆเหมาะสมกับการใชบริการ
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มีวารสาร และหนังสือที่เปนประโยชน ตอผูใชบริการ
5.3.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ที่ใชบริการ
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัยการอาชีพสองมีความพึงพอใจในการใหบริการ
5.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีสัญญานอินเตอรเน็ตควบคุมพื้นที่การ
ใชงานของสถานศึกษา จำนวน 30 จุด และมีความเร็วอยูที่ 100 Mbps มีระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จำนวน 30 จุด มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการภายนอก จำนวน 6 จุด
5.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาใน
วิทยาลัยการอาชีพสองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่
5.4.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดใชงานระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยง
ไปยังหนอยงานภายใน และ ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 6
สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 และผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 132 คน คิดเปน
รอยละ 21.05 ของผูเรียนทั้งหมด
4.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการลงนามความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดำเนินการ
ติดตามนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษานำไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในป 2562 โดยไดดำเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะใน
สาขาที่ตรงตามความตองการ การเพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
ทำความรวมมือ(MOU)กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
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การจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถาน
ประกอบการที่ทำบันทึกขอตกลง (MOU) จำนวน 4 แหง
2) จุดเดน
สถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
3) จุดที่ควรพัฒนา
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การจัดทำโครงการฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
3.2.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.2.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของ
วิทยาลัยการอาชีพสอง คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา คิด
เปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการทำแผนปฏิบัติการประจำป คิดเปนรอยละ 100 คณะ
กรรมการวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100
3.2.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ
กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนมีผล
การประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.2.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
สรางความรวมมือในการมีสวนรวมของชุมชน และผูปกครองจนเปนที่ยอมรับ
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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4.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก
โครงการครูตางชาติ นักศึกษาทุกระดับชั้นไดเรียนภาษาจีน จำนวน 5 สาขาวิชา จากจำนวน 6
สาขาวิชา หรือคิดเปนรอยละ 83.33
4.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน จากภาคสวนตางๆ ที่สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนใน
ดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน โดยมีหนวยงานที่สนับสนุน จำนวน 2 หนวยงาน ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ
ทั้งในและตางประเทศ จำนวน 3 คน และองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อการ
ศึกษาใหกับผูเรียน เชน เทศบาลตำบลสอง องคการบริหารสวนตำบลบานหนุน ซึ่งจะเห็นได
วาทุกภาคสวนเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อสรางอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อ
สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน จำนวน 2 ครั้ง การบริการวิชาการ
จำนวน 23 รายวิชา การบริการวิชาชีพ จำนวน 2 ครั้ง การเขารมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 2
ครั้ง และมีนวัตกรรมที่บริการชุมชนจำนวน 2 ผลงาน
4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อสราง
ประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพสองไดรวมกับทุกภาค
สวนในการออกบริการวิชาชีพ และวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาตางๆ ไดเปนอยางดี
4.3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองไดดำเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา
เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ( 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
1.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.4.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 17 ผลงาน ระดับจังหวัด จำนวน 9 ผล
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งาน ระดับภาค จำนวน 2 ผลงาน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง
จำนวน 3 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 ผล
งาน
1.4.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับใน
ผลงานนวัตรกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย
2) จุดเดน
สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของทุกฝาย เชน คณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยในระดับชาติ และ
ระดับสากล
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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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
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

2

6

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

106

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115

92.17

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

3

9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

2

4

ขอการประเมิน

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

13
52.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

5

10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

4

8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

93

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95

97.89

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3

5

15

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

ขอการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได

65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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
ขอการประเมิน
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(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

51/55

11/2/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได

30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3

3

9

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

www.vesar.org/#/print_sar/2019

9
60.00

52/55

11/2/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  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
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

รอยละ
90.21
92.17

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

52
97.89
100

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

90

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

94.20

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
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู

1. โครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

1. โครงการสงเสริมประกอบวิชาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
และการสรางผูประกอบการ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

1. โครงการลดปญหาการออกกลางคันผูเรียนอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. โครงการการสรางเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหวางประเทศ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยตนเองผาน
ระบบออนไลน

2.3 ดานการบริหารจัดการ

1. โครงการการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

1. โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. โครงการการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. โครงการการสงเสริมการวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
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