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ส่วนที� 1

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที�จดัทาํรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญั ดงันี�

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

        วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  เพื�อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา การดาํเนินงานและบริหารจดัการอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2560  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม(ฉบบัที�  

2) พ.ศ.���� (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2553 นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบญัญติั

การอาชีวศึกษา พ.ศ.���� ภายใตน้โยบายการอาชีวศึกษาที�สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์  สาํนกังานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา   

       การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ มีการทาํงาน

อยา่งมีทิศทาง   โดยการกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  เป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานอยา่งมีเป้าหมาย

และแผนการดาํเนินงานที�ชดัเจน การดาํเนินงานตามแผน  เพื�อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายนั�น   

1.1 ผลสมัฤทธิ�  

   1.1.1 ผลผลิต(Output)  

- ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.45 

 - ผูเ้รียนที�ผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-net) คิดเป็นร้อยละ 76.28 

      - ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 3 

ดาว  ระดบัคุณภาพ ดี 

1.1.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 

 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาค่อ คิดเป็นร้อยละ 99.22 มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม 

1.1.3 ผลสะทอ้น (Impact) 

 - จากการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยัทาํใหผู้เ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ มีระดบัคุณภาพเพิ�ม

ขึ�นจากระดบัปานกลาง เป็นระดบั ดีเลิศ ทาํใหผู้ป้กครองและสถานประกอบการณ์มีความเชื�อมั�นในการจดัการ

เรียนการสอนของวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ 

 -นกัเรียน นกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาที�ไม่ไดศึ้กษาต่อ  สามารถเขา้ทาํงานในสถานประกอบการทั�งของ

ภาครัฐและเอกชน ซึ�งทาํใหเ้ห็นวา่นกัเรียน นกัศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที�ยอมรับทั�งภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนี�ยงัสามารถประกอบอาชีพอิสระส่วนตวัเป็นที�ยอมรับในชุมชน 

2. การสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง

          วทิยาลยัมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ ชุมชน สงัคม และไดรั้บความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรกบัสถาน
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ประกอบการในรูปแบบทวภิาคี มีการปรับปรุงรายวชิาเพื�อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและ

สถานประกอบการ  มีการทาํแผนการเรียนร่วมกบัสถานประกอบการ ซึ� งสถานประกอบการใหก้ารยอมรับ 

สามารถรับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และรับเขา้ทาํงานหลงัจากสาํเร็จการศึกษา

3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�บรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั

วทิยาลยัไดจ้ดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และแกปั้ญหาการออกกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา โดยการ

ออกเยี�ยมบา้นของนกัเรียนทุกคน  เพื�อใหรู้้สาเหตุของนกัเรียนที�ขาดเรียน รวมถึงไดพ้บผูป้กครองของนกัเรียน

ทาํใหผู้ป้กครองมีความไวว้างใจในระบบการดูแลนกัเรียนนกัศึกษาของทางวทิยาลยั 

 -จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� 3 แรกเขา้ 407 คน สาํเร็จการศึกษา 182 คน 

 -จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� 2 แรกเขา้ 163 คน สาํเร็จการศึกษา 133 คน 

 ผูส้าํเร็จการศึกษารวมทั�ง ระดบั ปวช. และระดบั ปวส.  คิดเป็นร้อยละ 55.26 มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง 

4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที�เป็นแบบอยา่งที�ดี (Best Practice)

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที�เป็นแบบอยา่งที�ดี (Best Practice) ไดแ้ก่ 

 โครงการศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญั  

           วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ มีนโยบายในการส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม่เพิ�มขึ�น  เพื�อเป็น

รากฐานสาํคญัใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา อนัจะนาํไปสู่การพฒันาดา้นต่างๆ  ซึ� งเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้ ้

ประกอบการรายใหม่ไดน้าํเสนอนวตักรรมของผลิตภณัฑที์�มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปไดใ้นการต่อย

อดไปสู่เชิงพาณิชยอ์ยา่งเตม็รูปแบบ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหผู้ที้�จบมีองคค์วามรู้ดา้นธุรกิจสามารถ

ออกไปเป็นผูป้ระกอบการที�ตั�งตวัไดโ้ดยไม่จาเป็นตอ้งเขา้สู่ภาคแรงงานเพียงอยา่งเดียว  

การจดัทาํแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพฒันาการศึกษาวชิาชีพดว้ยการพฒันาทกัษะพื�นฐานของผูเ้รียน

วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ มีความรู้ทางดา้นการจดัการธุรกิจอยา่งแทจ้ริง ตลอดจนพฒันาทกัษะในการคิด

เชิงสร้างสรรค ์(Creative thinking) ดว้ยการสร้างชิ�นงาน สิ�งประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหม่ตามสาขาวชิาชีพ

และนาํมาต่อยอดในเชิงพาณิชย ์รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื�อพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ใหส้ามารถสร้าง

ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งทุนและองคค์วามรู้ทางธุรกิจ เพื�อเพิ�มช่องทางอาชีพ (Career path) ใหก้บัผูเ้รียน 

สามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ประสบการณ์ การทาธุรกิจทั�งใน

และนอกสถานศึกษา เพื�อนาํความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผูป้ระกอบการ ซึ� งจะเป็นแนวทางในการ

สร้างอาชีพและสร้างรายไดต่้อไปในอนาคต  

           วทิยาลยัสามารถประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ

วทิยาลยัมีการส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพฒันาของศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 

จนปรากฏผลการประเมินบ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ผา่นตามเกณฑก์ารประเมินที�สาํนกังานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 3 ดาว  ระดบัคุณภาพ ดี 

 

1.2 วตัถุประสงค ์ 
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1. เพื�อส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้ศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาที�มีประสิทธิภาพภายในวทิยาลยั  

2. เพื�อส่งเสริม สนบัสนุนใหศ้นูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนาํกลไก 

การขบัเคลื�อนผูเ้รียนอาชีวศึกษาของศนูยบ่์มเพาะใหมี้ทกัษะในการเป็นประกอบการ หรือสามารถพฒันาต่อย

อดธุรกิจเดิม  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาที�มีศกัยภาพและความพร้อมในการเป็น 

ผูป้ระกอบการใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยั�งยนื 

คู่มือการปฏิบติังานศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา   

 

1.3 เป้าหมาย  

    1. เชิงปริมาณ  

          1.1 จาํนวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

จาํนวน 52 คน   

          1.2 จาํนวนผูเ้รียนที�ผา่นการบ่มเพาะจากศนูยบ่์มเพาะฯ สาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ 

จาํนวน 4 คน  

          

     2. เชิงคุณภาพ  

          2.1 วทิยาลยัมีศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาที�มีประสิทธิภาพ  

          2.2 วทิยาลยัเป็นศนูยบ่์มเพาะที�มีการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาขีดความสามารถใหผู้เ้รียน

ประกอบธุรกิจ หรือพฒันาต่อยอดธุรกิจเดิม  

 

1.4 ตวัชี�วดัความสาํเร็จ  

     1. วทิยาลยัมีศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาที�มีประสิทธิภาพ  

     2. ศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาขีดความสามารถผูเ้รียนให้

ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพฒันาต่อยอดธุรกิจเดิม  

     3. ผูเ้รียนที�ผา่นการบ่มเพาะจากศนูยบ่์มเพาะฯ แลว้สามารถเป็นเจา้ของธุรกิจของตนเอง  

 

1.5 ประโยชนที์�จะไดรั้บ  

     1. วทิยาลยัมีศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาที�มีประสิทธิภาพ  

     2. วทิยาลยัเป็นศนูยบ่์มเพาะที�มีการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาขีดความสามารถใหผู้เ้รียนประกอบ

ธุรกิจ หรือพฒันาต่อยอดธุรกิจเดิม  

     3. ผูเ้รียนที�เขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนไดป้ระกอบธุรกิจระหวา่งเรียน  

     4. ผูเ้รียนที�ผา่นการบ่มเพาะจากศนูยบ่์มเพาะฯ และสาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ  
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ส่วนที� 2

ข้อมูลพื�นฐานของสถานศึกษา

ขอ้มูลพื�นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระที�สาํคญั ดงันี�

2.1 ข้อมูลพื�นเกี�ยวกบัสถานศึกษา

  ที�อยู่

  วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ 187 หมู่ 7 ตาํบลแสนสุข อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190

  โทรศัพท์ 045854086-7  โทรสาร -

  E-mail sarabun_wrice9@hotmail.com  Website www.wrcice.ac.th

  ประวตัสิถานศึกษา

   

 วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ  จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณที�ดินป่า 

สาธารณะประโยชนใ์นชุมชนบา้นก่อ  ตาํบลแสนสุข  อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  มีพื�นที� 44 ไร่  

51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบนัการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 

           วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ตั�งอยูห่่างจากศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและระยะทาง

ห่างจากที�วา่การอาํเภอวารินชาํราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา ระหวา่งจงัหวดั อาํเภอ และวทิยาลยัฯ 

สะดวกเดินทางโดยรถยนตแ์ละรถโดยสารไดห้ลายเสน้ทาง นอกจากนี�อาํเภอวารินชาํราบ   ยงัเป็นที�ตั�งของสถานี

รถไฟอุบลราชธานีอีกดว้ย 

            ปัจจุบนัวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ตั�งอยูเ่ลขที� 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กนัทรลกัษณ์ ตาํบลแสนสุข 

อาํเภอวารินชาํราบ   จงัหวดัอุบลราชธานี  รหสัไปรษณีย ์34190  หมายเลขโทรศพัท ์045-854086 Website : 

http://www.warinice.ac.th        

  การจดัการศึกษา

  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ปกติ และ ทวภิาคี 

      ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม   

    1.  สาขางานยานยนต ์                      

   2.  สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

       3.  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์             

   4.  สาขางานเชื�อมโลหะ 

       5.  สาขางานเครื�องมือกล 

      ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

        1. สาขางานบญัชี 

        2. สาขางานการตลาด 
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        3. สาขางานคอมพิวเตอร์ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง (ปวส.)   

   ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม   

        1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

        2. สาขางานติดตั�งไฟฟ้า 

        3. สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

        4. สาขางานเทคนิคการผลิต 

      ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

        1.  สาขางานการบญัชี 

        2.  สาขางานการพฒันาเวบ็เพจ็ 

        3.  สาขางานการตลาด        

  สภาพชุมชน

  วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ  จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณที�ดินป่า 

สาธารณะประโยชนใ์นชุมชนบา้นก่อ  ตาํบลแสนสุข  อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  มีพื�นที� 44 ไร่   

51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบนัการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

  สภาพเศรษฐกจิ

  วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ   ตั�งอยูห่่างจากศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและระยะทาง

ห่างจากที�วา่การอาํเภอวารินชาํราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหวา่งจงัหวดั   อาํเภอ  และวทิยา

ลยัฯ  สะดวก   เดินทางโดยรถยนตแ์ละรถโดยสารไดห้ลายเสน้ทาง     นอกจากนี�อาํเภอวารินชาํราบ   ยงัเป็นที�ตั�ง

ของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกดว้ย

  สภาพสังคม

  ปัจจุบนัวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ตั�งอยูเ่ลขที� 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กนัทรลกัษณ์     

ตาํบลแสนสุข   อาํเภอวารินชาํราบ   จงัหวดัอุบลราชธานี    รหสัไปรษณีย ์34190    

หมายเลขโทรศพัท ์ 045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087 

Website : http://www.warinice.ac.th
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2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา

  ข้อมูลผู้เรียน

ระดบัชั�น ปกติ ทวภิาคี ทวศึิกษา รวม

ปวช.� 280 0 0 280

ปวช.� 0 261 0 261

ปวช.� 0 221 19 240

รวม ปวช. 280 482 19 781

ระดบัชั�น ปกติ ทวภิาคี รวม

ปวส.� 0 128 128

ปวส.� 0 162 162

รวม ปวส. 0 290 290

  ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดบัชั�น แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวช.� 368 163 44.29

ปวส.� 131 108 82.44

รวม 499 271 54.31

  ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562



23/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 8/46

ระดบัชั�น แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละระดบัชั�น แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวช.� 407 182 44.72

ปวส.� 163 133 81.60

รวม 570 315 55.26

  ข้อมูลบุคลากร

ประเภท ทั�งหมด(คน)
มใีบประกอบ

วชิาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้าํนวยการ/ รองผูอ้าํนวย

การ/ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ
4 4 -

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนที�ไดรั้บการบรรจุ/ ผูที้�ไดรั้บการรับรอง 12 12 1

ขา้ราชการพลเรือน 0 - -

พนกังานราชการครู 9 9 1

พนกังานราชการ(อื�น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 20 6 2

เจา้หนา้ที� 13 - -

บุคลากรอื�นๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/

ฯ)
6 - -

รวม ครู 41 27 4

รวมทั�งสิ�น 64 27 4

  ข้อมูลหลกัสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา)

อุตสาหกรรม 5 5 10

พาณิชยกรรม 3 3 6

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมท่องเที�ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ�งทอ 0 0 0



23/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 9/46

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 0 0 0

รวมทั�งสิ�น 8 8 16

  ข้อมูลอาคารสถานที�

ประเภทอาคาร จาํนวน(หลงั)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบติัการ 2

อาคารวทิยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค์ 2

อาคารอื�น ๆ 8

รวมทั�งสิ�น 15

  ข้อมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จาํนวน(บาท)

งบบุคลากร 9984140.00

งบดาํเนินงาน 3825800.00

งบลงทุน 2685000.00

งบเงินอุดหนุน 11027220.00

งบรายจ่ายอื�น 2873950.00

รวมทั�งสิ�น 30396110.00

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “ลํ�าเลิศทกัษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เปี� ยมพลปัญญา  มุ่งพฒันาชาติ” 

  อตัลกัษณ์

  “ เก่ง ดี  มีงานทาํ ”

  เอกลกัษณ์

  “ สถานศึกษา 5 ส.”

2.5 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

  วสัิยทศัน์
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  วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ  เป็นสถานศึกษาที�มุ่งมั�นในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

โดยใชท้รัพยากรร่วมทั�งภาครัฐและเอกชน   ในการผลิตนกัเรียน นกัศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานอาชีวศึกษา

ชาติมุ่งสู่การพฒันาชุมชน สงัคม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศกัยภาพของพื�นที� มีอาชีพ มีงานทาํ 

 

  พนัธกจิ

  1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียน  นกัศึกษา 

2. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมและพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 

4. ส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานบุคลากร 

5. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพต่อชุมชนและสงัคมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาควบคู่กบัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันานกัเรียน 

นกัศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษารู้ศกัยภาพของพื�นที� มีอาชีพ มีงานทาํ 

  เป้าประสงค์

  1. ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุข มีความรู้ ความเหมาะสม

ตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผดิชอบ ต่อตนเอง และสงัคม บนพื�นฐานความเป็นไทย 

นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดาํรงชวัติ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถจดัการเรียนการสอน

ตามาตรฐานสากล 

3. วทิยาลยัมีหลกัสูตรสถานศึกษาที�ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการตามมาตรฐานสากลตอบสนองความถนดั

และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสงัคม 

4. พฒันาสื�อเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศีกษาเพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียนใชใ้นการจดัการ

ศึกษาที�มีคุณภาพ 

5. มีการจดักระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลที�มีคุณภาพ ที�เอื�อต่อการพฒันา

นกัเรียนอยา่งหลากหลาย 

6. มีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมมาภิบาล 

7. พฒันาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้อยา่งมีคณภาพ 

8. ชุมชน ผูป้กครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพ

  ยุทธศาสตร์

  ยทุธศาสตร์ดา้นความมั�นคง 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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  กลยุทธ์

  กลยทุธ์ที� 1  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียน นกัศึกษา 

    มาตรการที� 1 สร้างมาตรฐานและพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัผลประเมินผล 

     มาตรการที� 2 ส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคี 

     มาตรการที� 3 ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ  เพื�อผลิตและพฒันากาํลงัคนทุกระดบัฝีมือใหเ้ป็นเลิศทุกสาขาวชิาชีพ 

     มาตรการที� 4 งานวจิยัและสร้างองคค์วามรู้ ภมิูปัญญากบัการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ 

     มาตรการที� 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กลยทุธ์ที� 2 พฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและเพิ�มปริมาณผูเ้รียน 

    มาตรการที� 1 สร้างความเขา้ใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 

    มาตรการที� 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั�น 

    มาตรการที� 3  จดักองทุนกูย้มืเพื�อการศึกษา 

    มาตรการที� 4  ส่งเสริมการสร้างรายได ้ระหวา่งเรียน 

    มาตรการที� 5  ลดปัญหาการออกกลางคนั 

กลยทุธ์ที� 3  เพิ�มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ 

   มาตรการที� 1 เร่งพฒันาครู และบุคลากร  ใหไ้ดม้าตรฐานมีความเป็นเลิศทางวชิาชีพ 

   มาตรการที� 2  ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อการบริหารจดัการและการใหบ้ริการ 

   มาตรการที� 3  ส่งเสริมงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรู้ 

กลยทุธ์ที� 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน 

   มาตรการที� 1  พฒันาศนูยก์าํลงัคนอาชีวศึกษา 

   มาตรการที� 2  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/ 

   พณิชยกรรม ทั�งภาครัฐและเอกชน 

   มาตรการที� 3  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

   มาตรการที� 4  ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุน การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหชุ้มชน สถาน 

                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 

2.6 เกยีรตปิระวตัขิองสถานศึกษา

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

รางวลัระดบั 4 ดาว ศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ

วงจร

รางวลั

อื�น ๆ
ชาติ

สาํนกังานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

การแข่งขนัสิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ "ที�วางฝาหมอ้และทพัพี"

รอง

ชนะ

เลิศ

จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี
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รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

การแข่งขนัสิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ "มาลยัใบตาล"

รอง

ชนะ

เลิศ

จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ "The Marketing Challenge"
ชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ "ทกัษะงานยานยนตดี์เซล "
ชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ "ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์"

รอง

ชนะ

เลิศ

จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การแข่งทกัาะวชิาพื�นฐาน "การแข่งขนัประกวดร้องเพลงสากลชาย"

รอง

ชนะ

เลิศ

จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การแข่งขนัทกัาะวชิาพื�นฐาน "การประกวดร้องเพลงสากลหญิง"

รอง

ชนะ

เลิศ

จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การแข่งทกัษะวชิาพื�นฐาน " การแข่งขนัพดูสาธิตภาษาองักฤษ"

รอง

ชนะ

เลิศ

จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

การประชุมวชิาการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

"องคก์ารมาตรฐานดีเด่น" ระดบัเหรีญทอง

รางวลั

อื�น ๆ
ภาค

สาํนกังานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

ศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา รางวลัอื�น ๆ ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นางศริษา สาระวลั 

ครูผูส้อนปฎิบตังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงักวดัอุบลราชธานี
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ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นางชญานิน กอ้นจนัทร์ 

ครูผูส้อนปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นางสาวศศิธร อระภาพ 

ครูผูส้อนปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นายสุริยนัต ์อ่อนนอ้ม 

ครูผูส้อนปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นาขจาํรัส ชนะสิงห์ 

ครูผูส้อนปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นายณฐักฤต แสงสวา่ง 

ครูผูส้อนปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นายบุญส่ง พรหมมานนท ์

ผูบ้ริหารปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดั

นางลฎาภา แสวงทรัพย ์

ผูบ้ริหารปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวอัอุบลราชธานี

นางชื�นจิต เดชโยธิน 

ผูบ้ริหารปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นายกาํธร วงศว์ศิาลพร 

ผูบ้ริหารปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นายพฒิุชาติ ทดัเทียม 

ผูบ้ริหารปฎิบติังานดีเด่น
รางวลัอื�น ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี

นางสาวชญานิน กอ้นจนัทร์ 

ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือดีเด่น (ครูผูส้อน)
รางวลัอื�น ๆ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

วา่ที�ร้อยตรี ณรงค ์กนัยาสาย 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา

รางวลัอื�น

ๆ
นานาชาติ

สาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

วา่ที�ร้อยตรี ณรงค ์กญัญาสาย 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล
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ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นางสาวศศิธร อระยภาพ 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นางสาวชญานินิ กอ้นจนัทร์ 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นายณฐักฤต แสงสวา่ง 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นายจาํรัส ชนะสิงห์ 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นายเอกชยั จนัทร์จ่าย 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นางสุพรรณี สตันาโค 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นายสุริยนัต ์อ่อนนอ้ม 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นางศริษา สาระวลั 

ครูผูส้อนดีเด่น

รางวลัอื�น

ๆ
จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบล

นางศริษา สาระวลั 

ครูผูค้วบคุมการแข่งขนัทกัษะ การเขียนแผนธุรกิจ สาขา

วชิาการตลาด

ชนะเลิศ จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางศริษา สาระวลั 

ครูผูค้วบคุมการแข่งขนัทกัษะ การเขียนแผนธุรกิจ สาขา

วชิาการตลาด

รางวลัอื�น

ๆ
ภาค สอศ

นางสาวมานิตา บุตรบุราณ 

ครูผูค้วบคุมการแข่งขนัทกัษะ Marketing Plan สาขา

วชิาการตลาด

ชนะเลิศ จงัหวดั
อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางสาวมานิตา บุตรบุราณ 

ครูผูค้วบคุมการแข่งขนัทกัษะ Marketing Plan สาขา

วชิาการตลาด

รางวลัอื�น

ๆ
ภาค สอศ

นายธวชัชยั สุขเกษม 

เตาอั�งโล่
ชนะเลิศ จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี
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ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นายธวชัชยั สุขเกษม 

เตาอั�งโล่

รางวลัอื�น

ๆ
ภาค สอศ

วา่ที�ร้อยตรีวรัิตน ์สวา่งศกัดิ�  

การแข่งขนัทกัษะงานเครื�องยนตเ์ลก็ดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นายอรรฐพล ภดูวงดาษ 

การแข่งขนัทกัษะงานเครื�องยนตเ์ลก็แก๊สโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายพาย ุทองเตม็ 

การแข่งขนัทกัษะงานเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายรักเล่ย ์เรืองอ่อน 

การแข่งขนัทกัษะงานวดัละเอียด
ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.

นางสาวภทัรวดี ทดักลาง 

การแข่งขนัทกัษะงานตรวจสอบและทดสอบวสัดุงาน

เชื�อม

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายอภินนัต ์สีดาชมภ ู

การแข่งขนัทกัษะการเชื�อม GTAW&SMAW&GMAW

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายจาํรัส ชนะสิงห์ 

การแข่งขนัทกัษะการติดตั�งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายธีระ ศรีมาบุตร 

การแข่งขนัทกัษะการติดตั�งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายดนยั วลิากลุ 

การแข่งขนัทกัษะการติดตั�งเครื�องปรับอากาศ
ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.

นายศิวะลกัษณ์ คาํพ ุ

การแข่งขนัทกัษะการตติดตั�งเครื�องปรับอากาศ
ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.

นายรักพงษ ์คาํพีระ 

การแข่งขนัทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

วา่ที�ร้อยตรีณรงค ์กนัยาสาย 

การแข่งขนัทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

วา่ที�ร้อยตรีณรงค ์กนัยาสาย 

การแข่งขั�นทกัษะโมโครคอนโทรเลอร์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.
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นายสนัติ ภาคะ 

การแข่งขนัทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายสนัติ ภาคะ 

การแข่งขนัทกัษะออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นายสุริยา พิจารณ์ 

การแข่งขนัทกัษะออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

นางศริษา สาระวลั 

การแข่งขนัทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.

นางสาวนิสาชล สืบสิมมา 

การแข่งขนัทกัษะThe Marketing Challenge

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.

  รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นายเพชรสยาม อินทรีย ์

การแข่งขนัทกัษะประกวดร้องเพลงชายสากล
ชนะเลิศ จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางสาวชมยัพร วงมาลี 

การแข่งขนัทกัษะประกวดร้องเพลงสากลหญิง

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางสาววาสนา กองธรรม 

ประเภทแข่งขนัทกัษะประกวดการพดูในที�สาธารณะ(ภาษา

องักฤษ)

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางสาววาสนา กองธรรม 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางสาวสิริรักษ ์จาํปาทอง 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นางสาวลลิตา มาลิศรี 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นายธงชยั ปราบภยั 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี

นายกฤษณพล อินทชยาคม 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั

อาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี
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ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นายสุเมธ สายบุญ 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุุบลราชธานี

นางสาวชมยัภรณ์ วงมาลี 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวอารีรัตน ์โทตระกลู 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นายปรมินทร์ อินทยาคม 

อุปกรณ์วางฝาหมอ้และทพัพี

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวพรทิพย ์ทาเคลือบ 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.อุบลราชธานี

นางสาวศิริยากรณ์ พรมสิงห์ 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.อุบลราชธานี

นายพงศกร สนสุวนั 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวปนดัดา ศรีสนัต ์

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวสุวรรณ๊ ทาคาํห่อ 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวสุกญัญา นาคม 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวชญัญานุช อ่งรัมย ์

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาววนียา จาํปาป่า 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวสุดารัตน ์วงษส์าลี 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวจามจุรี ชนะกลุ 

มาลยัใบตาล

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี
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ชื�อ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย

นางสาววาสนา กองธรรม 

การนาํเสนอผลงานวจิยันวตักรรมและสิ�งประดิษฐค์นรึ� นใหม่

ภาคภาษาองักฤษ

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวชมยัภรณ์ วงมาลี 

การนาํเสนอผลงานวจิยันวตักรรมและสิ�งประดิษฐค์นรึ� นใหม่

ภาคภาษาองักฤษ

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นายวชิระ ทองเนตร 

ทกัษะเครื�องยนตเ์ลก็

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นายสมาน ปะถะมา 

ทกัษะเครื�องยนตเ์ลก็

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.อุบลราชธานี

นายวสุิทธิ�  สองสิงห์ 

ทกัษะเครื�องยนตเ์ลก็

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ.อุบลราชธานี

นายฉลองชยั สุวรรณะ 

ทกัษะการติดตงัเครื�องปรับอากาศ

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาววลิยัภรณ์ ป้อมอาสา 

ทกัษะการติดตงัเครื�องปรับอากาศ

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นายสราวธุ สุวะมาตย ์

ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นายสุทิมา ดวงบุบผา 

ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวศิริลกัษณ์ จาํปาทอง 

ทกัษะการแข่งขนัทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ “The marketing

Challenge”

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวธิดารัตน ์เลือดกระโทก 

ทกัษะการแข่งขนัทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ “The marketing

Challenge”

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

นางสาวสุจิรา เลขสนัต ์

ทกัษะการแข่งขนัทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ “The marketing

Challenge”

รองชนะ

เลิศ
จงัหวดั อศจ. อุบลราชธานี

  รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
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นายพงษ ์สิทธิ�  บวัหลาย 

ทกัษะงานวดัละเอียด
รองชนะเลิศ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายปัญญา พรหมส่วน 

ทกัษะงานวดัละเอียด
รองชนะเลิศ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายชยัชนะ ศรีมาบุตร 

ทกัษะการติดตั�งเครื�องปรับอากาศ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายธงชยั บุญไพโรจน ์

ทกัษะการติดตั�งเครื�องปรับอากาศ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายวรีะศกัดิ�  สุวรรณะ 

ทกัษะการติดตั�งเครื�องปรับอากาศ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายปรเมฆ จอมโคตร 

ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายศิขริน คีรีทศ 

ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นายศราวฒิุ ปาคาํทอง 

ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ. ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ

นางสาวชลดา ดกงาม 

Creative marketing plan
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวกาญจนา บุญทว ี

Creative marketing plan
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวจิราธร คงนิล 

Creative marketing plan
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวนฤมล พรมดี 

ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวพรชิตา ฉนัเทียะ 

ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวทิพวรรณ กิ�งแกว้ 

ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวเมรัตน ์ทองพิทกัษ ์

ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ
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นางสาวพิมพิสร นยันิตย ์

ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ

นางสาวกญัจนพรรณ บุ่งศรี 

สเตม็ศึดษา
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นางสาววไิลวรรณ บุสภาค 

สเตม็ศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นางสาวกาญจนา สรรสิทธิ�  

สเตม็ศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นายไพบูลย ์ผวิญาณ 

สเตม็ศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นายจิระสิน หงษค์าํ 

สเตม็ศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นายมินธดา แกว้คาํบง้ 

ประกวดดนตรีไทย ซอดว้ง
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นายกฤษดา บรรเทา 

ประกวดดนตรีไทย ซอดว้ง
รองชนะเลิศ ภาค สอศ

นายอรรฐพล สีมา 

เตาอั�งโล่
รางวลัอื�น ๆ ภาค สอศ
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ส่วนที� 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหส้ถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที�รัฐมนตรี

วา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด และสถานศึกษาสามารถกาํหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเดน็การ

ประเมินเพิ�มเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเดน็การประเมิน

ดงันี�

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความรู้ มีทกัษะ

และการประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงันี�

1.1 ด้านความรู้

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี�ยวกบัขอ้เทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวชิาที�เรียน หรือทาํงาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เทจ็จริง เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา

1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการดาํรง

ชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที�ดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสยัที�ดี ภมิูใจ

และรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้�น มีความรับผดิชอบตามบทบาท

หนา้ที�ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสาํนึกรักษสิ์�งแวดลอ้ม

   สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการ

จดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มี

ความสาํเร็จในการดาํเนินการตามนโยบายสาํคญัของหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแลสถานศึกษา

ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงันี�

2.1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบ

การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาใหม่ หรือกลุ่มวชิาเพิ�มเติมใหท้นัต่อการ

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา
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เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที�มีคุณวฒิุการศึกษาและมีจาํนวนตามเกณฑที์�กาํหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ

ต่อเนื�อง เพื�อเป็นผูพ้ร้อมทั�งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ จดัการเรียน

การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั�งวยัเรียนและวยัทาํงาน ตามหลกัสูตร

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอน

รายวชิาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

2.3 ด้านการบริหารจดัการ

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภมิูทศัน ์อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ

โรงฝึกงาน ศนูยว์ทิยบริการ สื�อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที�มีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบัิติ

  สถานศึกษามีความสาํเร็จในการดาํเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายสาํคญัที�หน่วยงาน

ตน้สงักดัหรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั�งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบ

การและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพื�อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัทาํนวตักรรม

สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงันี�

3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศใน

การจดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวชิาการและวชิาชีพ

โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม เพื�อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดยผู ้

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ที�สามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ส่วนที� 4
รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดงันี�

  4.1 มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

4.1.1 ด้านความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  

     1.1.1) เชิงปริมาณ 

          ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวช. 213 คน จากจาํนวนนกั

เรียนปวช.ทั�งหมด 215 คนและ   ปวส. 146 คน จากจาํนวนนกัเรียนปวส.ทั�งหมด 146 คน 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ 

          ผูเ้รียนที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 99.45 อยูใ่นระดบั

คุณภาพ ยอดเยี�ยม 

     1.1.3) ผลสะทอ้น 

          สถานศึกษาไดจ้ดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ นกัเรียน นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน

ครบตามหลกัสูตร และไดเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.45 ทาํให้

ไดก้ารยอมรับจากสถานประกอบการทั�งภาครัฐและเอกชนพิจารณารับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้

ทาํงาน  

 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

     1.2.1) เชิงปริมาณ 

           นกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร จาํนวน 215 คน   จาํนวนผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั

ชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั�นปีที� 3 จาํนวน 164 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.28   

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง(ปวส.) ลงทะเบียนครบทุกรายวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร จาํนวน 136 คน จาํนวนผูเ้รียนที�มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั

ชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง (ปวส.) ชั�นปีที� 2 จาํนวน 

92 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.65   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ทั�งระดบั ปวช. และ ปวส. 

คิดเป็นร้อยละ 71.95 
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     1.2.2) เชิงคุณภาพ 

           ร้อยละของผูที้�ผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้น อาชีวศึกษา (V-NET) 

71.30 ของผูมี้สิทธิเขา้รับการทดสอบ  มีค่าคะแนน 4 คะแนน และมีระดบัคุณภาพ  ดีเลิศ 

 

    1.2.3) ผลสะทอ้น 

          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ของวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ มีนกัเรียน

สอบผา่น คิดเป็นร้อยละ 71.30 ของผูเ้รียนทั�งหมด ซึ�งผลการทดสอบมีระดบัคุณภาพเพิ�มขึ�น

จากปีการศึกษา 2561 จาก ปานกลาง เป็นระดบั ดีเลิศ ทาํใหผู้ป้กครองและสถานประกอบ

การณ์มีความเชื�อมั�นในการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบมากยิ�งขึ�น

4.1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาคุณลกัษณะของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

      1.1.1) เชิงปริมาณ  

            - ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายที�ผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ จาํนวน  52 คน 

            - ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 

จาํนวน  4 คน 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ 

             วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ มีการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้

สมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความ

สาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม 

สนบัสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของ

ศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการ

อาชีวศึกษา ตามเกณฑก์ารประเมินที�สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ค่า

คะแนนอยูใ่น ระดบั  3 ดาว   ระดบัคุณภาพ  ดี 

      1.1.3) ผลสะทอ้น 

            จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผู ้

ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ ทาํใหว้ทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ไดรั้บการ

ประเมินศนูยบ่์มเพาะ ในระดบั 3 ดาว จากโครงการส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผูเ้รียน อาชีวศึกษาระดบัอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดั  ปีการศึกษา 2561 มีผูเ้รียนที�ประสบ

ความสาํเร็จการประกอบอาชีพอิสระ ไดแ้ก่ นายสรายทุธ ยลพนัธ์ ชื�อร้าน ทรัพยว์นัทอง นาย

จกัรพงษ ์สงัฆเพศ  ชื�อร้าน จีดี (GDED computer)..  
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1.2) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  

      1.2.1) เชิงปริมาณ 

             ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั

อุบลราชธานี จาํนวน 65  คน 

             ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในระดบัภาค ภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ จาํนวน 16  คน 

             ผูเ้รียนที�ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในระดบัชาติ จาํนวน 2 คน 

      1.2.2) เชิงคุณภาพ 

             ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในในระดบัจงัหวดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานีที�ได้

เป็นตวัแทนของจงัหวดัอุบลราชธานีเขา้ร่วมแข่งขนัต่อในระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ระดบั ปวช. 2 ผลงาน คือ ทกัษะงานวดัละเอียดและทกัษะการติดตั�งเครื�องปรับอากาศ ระดบั 

ปวส. 3  ผลงาน คือ ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ทกัษะกลยทุธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค ์“Creative Marketing Plan” และทกัษะการเขียนแผน

ธุรกิจ 

      1.2.3) ผลสะทอ้น 

             สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งจากชุมชน และโรงเรียนที�อยูร่อบอาํเภอวาริน  

โดยไดน้าํนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ดูแลบาํรุงรักษาซ่อมเครื�องปรับอากาศ.ใหก้บัโรงเรียนบา้น

ศีรษะกระบือ และเป็นที�ยอมรับกบัสถานประกอบการในการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษาเพื�อ

แข่งขนัการคา้ปลีก ของบริษทัแมค็โครสาขาวารินชาํราบ จนไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศระดบั

ภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ใน

การพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�

พึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน      

     1.1.1) เชิงปริมาณ  

           - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั�นปีที� 3 แรกเขา้ 407  คน สาํเร็จการศึกษา 182 คน 

           - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั�นปีที� 2 แรกเขา้ 163  คน สาํเร็จการศึกษา 133  คน 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ 

           - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 44.71   

           - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 81.60   

คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม ทั�ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 55.26  มีคุณภาพอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง 
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     1.1.3) ผลสะทอ้น 

          สถานศึกษาไดจ้ดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และแกปั้ญหาการออกกลางคนัของ

นกัเรียน   โดยการออกเยี�ยมบา้นของนกัเรียนทุกๆคน เพื�อใหรู้้สาเหตุของนกัเรียนที�ขาดเรียน 

รวมถึงไดพ้บผูป้กครองของนกัเรียนทาํใหผู้ป้กครองมีความไวว้างใจในระบบการดูแล

นกัเรียนนกัศึกษาของทางวทิยาลยั  

 

 1.2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์     

       1.2.1) เชิงปริมาณ  

              ผูเ้รียนระดบั ปวช. 679 คน ระดบั ปวส. 125 คน รวมทั�งสิ�น 804 คน 

              ผูเ้รียนที�มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์662 คน 

      1.2.2) เชิงคุณภาพ 

             ผูเ้รียนที�มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 82.34  มี

คุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีเลิศ และผลการประเมินองคก์ารมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดี

เด่นโครงการภายใตก้ารนิเทศ องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการ

ศึกษา 2562 ระดบัเหรียญทอง ของสถานศึกษาขนาดกลาง ในระดบัจอัาชีวศึกษาระดบั

จงัหวดัอุบลราชธานี 

      1.2.3) ผลสะทอ้น 

            นกัเรียนนกัศึกษา ไดรั้บการยกยอ่งจากองกร หน่วยงานภายนอกและชุมชน โดย

นกัเรียนนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมกบัองคก์รต่างๆ จนไดรั้บการยอมรับวา่

นกัเรียน นกัศึกษา มีภาวะความเป็นผูน้าํ กลา้แสดงออก และเป็นผูมี้จิตอาสาในการบริการ 

ช่วยเหลือบุคลอื�นๆ  

 

1.3) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา  

       1.3.1) เชิงปริมาณ 

            ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที�ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ปวช. จาํนวน 

163 คน และปวส. จาํนวน 108 คน รวมทั�งหมดจาํนวน 271  คน 

       1.3.2) เชิงคุณภาพ 

            ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที� ผา่นมา มีงานทาํในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 

99.22  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม 

       1.3.3) ผลสะทอ้น 

            นกัเรียน นกัศึกษา ทีสาํเร็จการศึกษาที�ไม่ไดศึ้กษาต่อ สามารถเขา้ทาํงานในสถาน

ประกอบการทั�งของภาครัฐและเอกชน ซึ�งทาํใหเ้ห็นวา่นกัเรียนนกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษา
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จากวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ มีความรู้ความสามารถเป็นที�ยอมรับทั�งภาครัฐและเอกชน 

และนอกจากนี�ยงัสามารถประกอบอาชีพอิสระส่วนตวัและเป็นที�ยอมรับในชุมชน

  2) จุดเด่น

  1) จุดเด่นดา้นความรู้  

    - นกัเรียนนกัศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกผา่นคิดเป็นร้อยละ 99.45  อยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม 

และผลคะแนนของ V-NET คิดเป็นร้อยละ 71.95  อยูใ่นระดบั ดีเลิศ 

 2) จุดเด่นดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 

    - นกัเรียนนกัศึกษามีงานทาํ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ 

    - นกัเรียนนกัศึกษาไดน้าํความรู้ไปใชใ้นการบริการชุมชน องคก์ร หน่วยงานต่างๆ 

 3) จุดเด่นดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ 

    - ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 82.34  อยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม  

    - นกัเรียน นกัศึกษาเป็นผูมี้ใจรักในการเป็นจิตอาสา บริการ ช่วยเหลือชุมชน สงัคม 

    - สถานประกอบการต่างๆใหค้วามไวว้างใจในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้ทาํงาน

  3) จุดที�ควรพฒันา

  - การดูแลผูเ้รียน การลดปัญหาการออกกลางคนั  

   - ส่งเสริมดา้นทกัษะวชิาชีพใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจทั�งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาที�เรียน 

เพื�อที�จะนาํความรู้ความสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาชีพและมีผลการแข่งขนัไดส้ามารถไดรั้บรางวลั

  4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

  - วทิยาลยั ครูผูส้อน ครูที�ปรึกษาและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการดูแล นกัเรียน 

นกัศึกษาร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด เมื�อเจอปัญหาควรรีบแกไ้ขใหเ้ร็วที�สุด  

   - ควรปรับพื�นฐานผูเ้รียน ดา้นทกัษะภาษาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ และ ทกัษะการคิด วเิคราะห์ และการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ  โดยมีเป้าหมายการพฒันาผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้ผลคะแนนเฉลี�ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ของสถานศึกษาสูงกวา่ค่าเฉลี�ยระดบัชาติ 

   - กระบวนการจดัการเรียนการสอน ควรเนน้ใหน้กัเรียนนกัศึกษามีสมรรถนะวชิาชีพทุกๆดา้นเพื�อที�นกัเรียน

นกัศึกษาจะไดน้าํความรู้ไปใชใ้นการแข่งขนั การทาํงาน หรือการศึกษาต่อ

  4.2 มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

4.2.1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 

        1.1.1) เชิงปริมาณ  

             ร้อยละของประเภทวชิาที�จดัการเรียนการสอนมีการพฒันาใหเ้ป็นหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  จาํนวน 8 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100 
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        1.1.2) เชิงคุณภาพ 

              วทิยาลยัฯ มีการจดัทาํหลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขา หรือวริายวชิาใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน สงัคม โดยไดรั้บความร่วมมือในการพฒันา

หลกัสูตรกบัสถานประกอบการในรูปแบบทวภิาคี  จดัทาํโครงการสร้างความร่วมมือและ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการ หน่วยงาน ประจาํปีการศึกษา 

2562 ปรากฏวา่หลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขา หรือ รายวชิาที�สถานประกอบการ ตลาดแร

งาน ตอ้งการให ้วทิยาลยัฯ พฒันาการใชภ้าษาองักฤษในขณะปฏิบติังาน การใชโ้ปรแกรมพื�น

ฐานคอมพิวเตอร์ และการเกบ็บาํรุงรักษาอุปกรณ์ เครื�องมือในงานช่าง  ไดน้าํขอ้มูลที�ไดรั้บ

จากสถานประกอบการ ตลาดแรงาน วางแผนแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

รายวชิาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ตลาดแรงานตามความเหมาะสม

ของผูเ้รียน ซึ�งผลการประเมินการพฒันาหลกัสูตร มีค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

         1.1.3) ผลสะทอ้น  

               องคก์ร หน่วยงานภายนอก ไดใ้หก้ารยอมรับสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ มีความพึงพอใจในการพฒันาหลกัสูตรใน  4.39 ระดบัมาก 

 

1.2) การพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิา  หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือ

กาํหนดรายวชิาเดิมหรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม  

         1.2.1) เชิงปริมาณ  

                จาํนวนสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิมหรือ กาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม 8 สาขาวชิา 

         1.2.2) เชิงคุณภาพ 

                ทุกสาขาวชิาไดมี้การพฒันา ปรับปรุง เพิ�มเติมหลกัสูตรฐานมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาเดิมหรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติมทุกสาขาวชิา คิด

เป็นร้อยละ 100 %  

     .   1.2.3) ผลสะทอ้น  

               ทุกสาขาวชิาไดพ้ฒันาหลกัสูตรฐานมรรถนะใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ตามความตอ้งการของผูเ้รียน และสถานประกอบการยงัให้

ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวชิา

4.2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการ

จดัการอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 

          1.1.1) เชิงปริมาณ  
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               แผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  

          1.1.2) เชิงคุณภาพ  

               ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  มีการกาํหนดการใชสื้�อเครื�อง

มือ อุปกรณ์และเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสมและนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน มีค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

         1.1.3) ผลสะทอ้น 

               นกัเรียนนกัศึกษามีผลการทดสอบทาง V-net คิดเป็นร้อยละ 71.95 อยูใ่นระดบั ดี

เลิศ  ซึ� งผลการทดสอบมีการเพิ�มขึ�นจากปีการศึกษา 2561  และนกัเรียน นกัศึกษามีผลการ

ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.45 อยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม  

                  

1.2) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและนาํไปใช้         

การจดัการเรียนการสอน 

        1.2.1) เชิงปริมาณ  

              ครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้  ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและนาํ

ไปใชใ้นการจดัการจดัการเรียนการสอน  

       - ภาคเรียนที� 1/2562 จาํนวน 40 คน ไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  40 คน คิดเป็น

ร้อยละ���  

       -ภาคเรียนที� 2/2562 จาํนวน 41 คน ไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ��� 

       1.2.2) เชิงคุณภาพ ล 

              ร้อยละของครูผูส้อนที�จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัและนาํไปใชก้ารจดัการเรียนการสอน ไดเ้กิดประสิทธิภาพมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 

100 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

       1.2.3) ผลสะทอ้น  

             สถานประกอบการ ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา นกัเรียนนกัศึกษา

ใหก้ารยอมรับในแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและไดน้าํไปใชใ้น

กระบวนการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นขั�นเป็นตอนในการสอน ทาํใหน้กัเรียน

นกัศึกษาไดรั้บความรู้อยา่งมีคุณภาพ ทาํใหส้ถานประกอบการยอมรับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้

ทาํงานในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 

 

1.3) การจดัการเรียนการสอน 

        1.3.1) เชิงประมาณ  

      1. จาํนวนครูผูส้อนที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที�สอน   จาํนวน 41 

คน  และไม่ตรงสาขาวชิาที�สอน จาํนวน 4 คน 

             2. จาํนวนครูที�มีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกวชิาที�สอน จาํนวน 41 คน 
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             3. จาํนวนครูที�จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิ

การสอนที�หลากหลาย จาํนวน 41 คน 

             4. จาํนวนครูที�ใชสื้�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ใน

การจดัการเรียนการสอน จาํนวน 41 คน 

             5. จาํนวนครูผูส้อนที�ทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการ

จดัการเรียนรู้ จาํนวน ��คน 

        1.3.2) เชิงคุณภาพ 

             ครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.05 อยูใ่นระดบั

คุณภาพ ยอดเยี�ยม 

       1.3.3) ผลสะทอ้น    

              นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง สถานประกอบการทั�งภาครัฐและเอกชนใหก้าร

ยอมรับต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ� งสถานประกอบการใหก้าร

ยอมรับ รับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชีพและรับเขา้ทาํงานหลงัจากจบการ

ศึกษา และนกัเรียนที�จบระดบั ปวช. ไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบั ปวส. 

 

1.4) การบริหารจดัการชั�นเรียน 

        1.4.1) เชิงปริมาณ   

       1.  ครูผูส้อนที�จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จาํนวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

              2.  ครูผูส้อนที�มีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั�นเรียนและรายวชิาปัจจุบนั  

จาํนวน 41  คนคิดเป็นร้อยละ 100 

              3. จาํนวนครูผูส้อนที�ใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั�นเรียนใหมี้บรรยากาศที�เอื�อ

ต่อการเรียนรู้ จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

              4. ครูผูส้อนที�ใชว้ธีิการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมั�นตั�งใจในการเรียน จาํนวน 

41 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

              5. ครูผูส้อนที�ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียน ดา้นอื�นๆ จาํนวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 

         1.4.2) เชิงคุณภาพ   

                ครูผูส้อนที�มีคุณภาพในการบริหารจดัการชั�นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่า

คะแนน 5  ระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

        1.4.3) ผลสะทอ้น  

               ครูผูส้อน นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง สถานประกอบการทั�งภาครัฐและเอกชน

ใหก้ารยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจดัการชั�นเรียน ผลจากสาํรวจความพึงพอใจต่อการ

บริหารจดัการชั�นเรียน อยูใ่นระดบั มาก 
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1.5) การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ 

        1.5.1) เชิงปริมาณ  

        1. ครูผูส้อนที�จดัทาํแผนพฒันาตนเองจาํนวน 41 คนและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพ 

จาํนวน 28 คน 

              2. ครูผูส้อนที�ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย��ชั�วโมงต่อปี จาํนวน 28 คน 

              3. ครูผูส้อนที�นาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน จาํนวน 28 คน 

              4. ครูผูส้อนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ 28 คน 

              5. ครูผูส้อนที�มีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพที�ไดรั้บการ

ยอมรับหรือเผยแพร่จาํนวน 28 คน  

        1.5.2) เชิงคุณภาพ   

               ครูผูส้อนที�รับการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 76 

        1.5.3) ผลสะทอ้น  

               ผลจากการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ ครูผูส้อนไดน้าํความรู้มาพฒันาในการ

จดัการเรียนการสอน และการวจิยัในชั�นเรียน การสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์และไดน้าํผล

งานมาแผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

 

1.6) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน 

       1.6.1) เชิงปริมาณ  

             จาํนวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ

เรียนการสอน มีจาํนวนหอ้งเรียนทั�งหมด 41  หอ้ง  เขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อ

จดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน จาํนวน 36 หอ้ง 

      1.6.2) เชิงคุณภาพ    

             ร้อยละของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการที�มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงในการ

จดัการเรียนการสอน ร้อยละ 87.80  

      1.6.3) ผลสะทอ้น   

             นกัเรียน นกัศึกษา ครูผูส้อนใหก้ารยอมรับต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนใน

ชั�นเรียน การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียน มีความพึงพอใจในการเขา้ถึง

อินเตอร์เน็ตของวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ  ไดค่้าเฉลี�ย 3.1 ซึ� งอยูใ่นระดบั ดี

4.2.3 ด้านการบริหารจดัการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา

ดา้นการบริหารจดัการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษา 

          1.1.1) เชิงปริมาณ   
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                วทิยาลยัมีระบบ Internet แบบมีสายและไร้สาย โดยจดัสรรทรัพยากรใหเ้หมาะ

สมกบัจาํนวนผูใ้ชท้ั�งของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรการศึกษาและนกัเรียนนกัศึกษา ซึ� งสถาน

ศึกษาไดมี้การนาํระบบเครือข่ายความเร็วสูง คือระบบ UNINET และระบบ 3BB 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ   

                 ผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล 

สารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการบริหารจดัการสถานศึกษา อยูใ่นระดบัดีมาก 

          1.1.3) ผลสะทอ้น   

                สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการสถานศึกษาที�

หลากหลาย ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั  ผูป้กครอง นกัเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียน 

และติดตามขอ้มูลขาวสารจากวทิยาลยัฯไดส้ะดวกรวดเร็ว 

 

1.2) อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรือฟาร์ม 

          1.2.1) เชิงปริมาณ  

                หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานที�ไดรั้บการพฒันาใหเ้อื�อต่อการจดัการ

เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100 

         1.2.2) เชิงคุณภาพ   

                ผลการประเมินอาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรือฟาร์ม 

ค่าคะแนน 5 อยูร่ะดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

         1.2.3) ผลสะทอ้น 

                วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบไดรั้บความไวว้างใจในอาคารสถานที� ที�ใชจ้ดัการ

ประชุมวชิาการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 

ทกัษะพื�นฐาน และหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั�น ในระดบั จงัหวดัและระดบัภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ ประจาํปีการศึกษา 2562 ของสาขาวชิาการตลาด และสาํนกังานจดัหางานจงัหวดั

อุบลราชธานีใชส้ถานที�วทิยาลยัในการจดัอบรมโครงการ 

 

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน 

 1.3.1) เชิงปริมาณ   

               ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน ไดแ้ก่  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม

ภายในสถานศึกษา ระบบการสื�อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการบาํรุง

รักษาและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ  

               ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเอื�อต่อการศึกษาทั�ง

ความปลอดภยัในการจดัการเรียนการสอน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอด

เยี�ยม 

 1.3.3) ผลสะทอ้น  



23/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 33/46

              ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานอยูใ่นระดบั ดี 

 

1.4) แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ 

        1.4.1) เชิงปริมาณ  

              ผูเ้รียนที�ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ ร้อยละ��� 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ  

              ผลการประเมินและขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ  มีผลการประเมิน

ระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

 1.4.3) ผลสะทอ้น 

             ความพึงพอของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อแหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ 3.80 อยูใ่น

ระดบัมาก 

 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 1.5.1) เชิงปริมาณ  

               ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื�นที�ใชง้านภายในวทิยาลยั 

ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี 2 เครือข่าย 1. UNINET ความเร็ว 1000/1000 

mb/s   2. 3BB ความเร็ว 1000 / 1000 mb/s  

       1.5.2) เชิงคุณภาพ  

              ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการใชง้านดา้นสารสนเทศภายใน

วทิยาลยั มีผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 

       1.5.3) ผลสะทอ้น  

              ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการ

เรียนการสอน ค่าคะแนน 4.37  อยูใ่นระดบั มาก

4.2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบัิติ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

    1.1.1) เชิงปริมาณ  

                 1. สาขาวชิาที�จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี  ร้อยละ 100 

          2. ผูเ้รียนที�ศึกษาในระบบทวภิาคี คิดเป็นร้อยละ 100 

          1.1.2) เชิงคุณภาพ   

                ผลการประเมินขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี มีผลการประเมิน 5 ขอ้ 

ค่าคะแนน 5 และระดบัคุณภาพ ยอดเยี�ยม 
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          1.1.3) ผลสะทอ้น 

                สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนกัเรียน นกัศึกษาระบบทวภิาคีที�เขา้รับ

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ อยูใ่นระดบั 4.46 ระดบั มาก  และสถานประกอบการยงั

มีความตอ้งการที�จะรับนกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบเขา้ฝึกประสบ

การวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง

  2) จุดเด่น

  ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

- ครูผูส้อนมีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอนและสื�อการสอนทุกรายวชิา แผนในการจดัการเรียนรู้  มีองค์

ประกอบครบตามที�กาํหนด 

- ครูจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลทุกสาขาวชิา 

- ครูไดรั้บการพฒันาตนเองและวชิาชีพ      

   ดา้นการบริหารจดัการ  

- วทิยาลยัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการบริหารจดัการบริหารสถานศึกษาที�มีความเร็วสูง 

-  ความเร็วอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื�นที�ใชง้านภายในวทิยาลยั 

- มีการปรับปรุง ซ่อมบาํรุง ระบบสาธารณูประโภค อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 

    ดา้นนโยบายสู่การปฏิบติั    

- มีการจดัการอาชีวศึกษาระบทวภิาคีทุกสาขาวชิา

  3) จุดที�ควรพฒันา

  - ครูผูส้อนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ มีนวตักรรม ไดรั้บการยอมรับ

หรือเผยแพร่ 

- การนาํสื�อและนวตักรรมใหม่ๆเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา

  4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

  - สื�อการเรียนการสอนที�ใหม่และทนัสมยั 

- ครูผูส้อนควรที�จะมีนวตักรรมใหม่ๆและแนวทางการจดัการเรียนการสอนที�หลากหลายเขา้มามีบทบาทในการ

จดัการเรียนและการสอน

  4.3 มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

         1.1.1) เชิงปริมาณ  

               ครูและบุคลากรที�มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100     
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         1.1.2) เชิงคุณภาพ  

              ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติั

งานประจาํปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4  รายการประเมิน 

มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีเลิศ  

         1.1.3) ผลสะทอ้น  

             การจดักิจกรรม การดาํเนินโครงการต่างๆของวทิยาลยัฯ จะไดรั้บความร่วมมือจาก

บุคลากรของวทิยาลยัคณะกรรมการสถานศึกษา ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี�ยงัได้

รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลตาํบลแสนสุข สถานประกอบการที�อยูใ่น

อาํเภอวารินชาํราบ วดัหนองป่าพง วดับา้นก่อ สถานีตาํรวจภธูรวาริชาํราบ เป็นตน้ ที�ใหค้วาม

สนบัสนุน ส่งเสริม อาํนวยความสะดวกต่างๆใหว้ทิยาลยัดาํเนินกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน  

        1.2.1) เชิงปริมาณ  

              ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานที�มีการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการ

สอนทุกสาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ  

              ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน มีค่าคะแนน 4 

ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 

        1.2.3) ผลสะทอ้น  

              วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ ไดท้าํความร่วมมือกบัวทิยาลยัเทคนิคจาํปาสกั 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลี�ยนการจดัการเรียนการสอน และยงั

ไดรั้บความร่วมมือจากในการระดมทรัพยากร เพื�อการจดัการเรียนการสอน เช่น บริษทัเอม็เค 

เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) บริษทัแมชพ์าร์ท และบริษทัซีพีออลล ์จาํกดั เป็นตน้ 

 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

        1.3.1) เชิงปริมาณ  

              จาํนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาพฒันา จาํนวน 37  โครงการ  

       1.3.2) เชิงคุณภาพ 

             ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 

อยูใ่นระดบั ยอดเยี�ยม 

      1.3.3) ผลสะทอ้น  

             ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ชุมชนใหก้ารยอมรับยกยอ่งสถานศึกษาในการใหบ้ริการชุมชน
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และจิตอาสา การจดักิจกรรมทุกๆครั� งจะมีชุมชน หน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใน

กิจกรรมที�วทิยาลยัที�จดัขึ�น

4.3.2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ� ในการ

พฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงันี�

  1) ผลสัมฤทธิ�

1.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  

        1.1.1) เชิงปริมาณ 

             จาํนวนผลงาน นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ในปีการศึกษา 2562    มี

จาํนวนทั�งสิ�น 17  ผลงาน งานวจิยั จาํนวน 81 เรื�อง 

        1.1.2) เชิงคุณภาพ 

             รางวลัที�ไดรั้บ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ อนัดบั 1 จาํนวน 2 ผลงาน ในระดบั

อาชีวศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จาํนวน 1 ผลงาน  รางวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั  2 จาํนวน 1 ผลงาน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 จาํนวน 1 ผลงาน 

       1.1.3) ผลสะทอ้น 

            วทิยาลยัไดน้าํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์เตา้ปิ� งยา่งปรับระดบัไปใชก้บัชุมชนบา้นก่อ 

อาํเภอวารินชาํราบ และอุปกรณ์ Happy แกนิ้�วลอ็ก ไดน้าํไปใชก้บัผูป่้วยในโรงพยาบาล

สุขภาพประจาํตาํบลบา้นก่อ อาํเภอวารินชาํราบ

  2) จุดเด่น

  - การบริการชุมชนและจิตอาสา 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

- วทิยาลยัมีการระดมเงินทุนเพื�อการศึกษาจากบุคลากร สถานประกอบการ เพื�อมอบใหก้บันกัเรียนนกัศึกษาเป็น

ประจาํทุกปีการศึกษา

  3) จุดที�ควรพฒันา

  - ความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื�อเพิ�มศกัยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 

- การนาํผลงานนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ไปใชก้บัชุมชน องคก์รหน่วยงานต่างๆ

  4) ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

  - ครู นกัเรียนนกัศึกษาสร้างผลงานนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ใหมี้ความน่าสนใจและสามารถ

นาํไปใชไ้ดจ้ริงกบัชุมชน 

- การจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดจ้ดัทาํผลงาน นวตักรรม สิ�งประดิษฐใ์หค้วามหลายหลาย

มากยิ�งขึ�น
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ส่วนที� 5
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จาํนวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงันี�

5.1 มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

ตารางที� 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 1 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 4 12

ผลรวมคะแนนที�ได้ 112

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 115 97.39

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นความรู้

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 3 6

ผลรวมคะแนนที�ได้ 15

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 25 60.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 2 4
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ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 2 2 4

3.3 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที�ได้ 83

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 3 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 95 87.37

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

ตารางที� 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 2 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือ

ปรับปรุงรายวชิาเดิม   หรือกาํหนดรายวชิาเพิ�มเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที�ได้ 25

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 25 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10

2.2 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจดัการชั�นเรียน 3 5 15

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 4 8

2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการจดัการเรียนการ

สอนในชั�นเรียน
2 5 10
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ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

ผลรวมคะแนนที�ได้ 83

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 85 97.65

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 3 ด้านการบริหารจดัการ

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองาน

ฟาร์ม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน 2 5 10

3.4 แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ทิยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อการใชง้านดา้นสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 65

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 3 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 65 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 3 ดา้นการบริหารจดัการ

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏบิัติ

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที�ได้ 30

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 4 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 30 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ตารางที� 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที� 3 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที� 1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื�อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที�ได้ 45

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 1 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 45 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิที� 2 ด้านนวตักรรม สิ�งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

ข้อการประเมนิ ค่านํ�าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที�ได้

(ค่านํ�าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวจิยั
3 3 9

ผลรวมคะแนนที�ได้ 9

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที� 2 = (ผลรวมคะแนนที�ได ้X 100) / 15 60.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที� 2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –

59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที� 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.����
ร้อยละ

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์ 89.36

ประเดน็ที� 1.1 ดา้นความรู้ 97.39

ประเดน็ที� 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 60

ประเดน็ที� 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 87.37

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา 99.02

ประเดน็ที� 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเดน็ที� 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65
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ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.����
ร้อยละ

ประเดน็ที� 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100

ประเดน็ที� 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 100

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90

ประเดน็ที� 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 100

ประเดน็ที� 3.2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 60

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 93.40

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี�ยม (ร้อยละ 80 ขึ�นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน

กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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ส่วนที� 6
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที�กาํหนดเพิ�มเตมิ

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที�กาํหนดเพิ�มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดงันี�
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ส่วนที� 7

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ใหส้ถานศึกษานาํผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วเิคราะห์เพื�อกาํหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พิ�มขึ�น โดยมีเป้าหมายใน

การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยี�ยม” รายละเอียดดงันี�

มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ
แผนพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)

มาตรฐานที� 1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที�พงึประสงค์

1.1 ดา้นความรู้ 1. - โครงการอบรมพฒันาบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษาในการใช้

โปรแกรม V-COP - โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้

คอมพิวเตอร์ - โครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงการ การอบรมเชิงปฏิบติัการ

การพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ เพื�อการ สื�อสารสาํหรับ

นกัเรียน นกัศึกษาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการ

ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพทุกสาขาวชิา ระดบัชั�นปวช.� และ

ปวส.� - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้น

อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 - โครงการเตรียมความ

พร้อมรับการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน เพื�อเตรียมสอบ (V-NET) ปี

การศึกษา 2563

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 1. - โครงการ หารายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา -

โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะการ

เป็นผูป้ระกอบการ - โครงการศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการ

อาชีวศึกษา - โครงการเปิดประชุมองคก์ารวชิาชีพ - โครงการ

แข่งขนัทกัษะองคก์ารวชิาชีพและวชิาการ ทุกแผนกวชิา -

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
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มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ
แผนพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ 1. - โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริฯ -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแกนนาํสถานศึกษาคุณธรรม -

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ปีการศึกษา 2563 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใหเ้ก่ง ดี มีสุขโดยใช้

กระบวนการ ทางลกูเสือ - โครงการประชุมสมัมนาเขียนแผน

ปฏิบติังาน และ โครงการต่าง ๆ ขององคก์ารนกัวชิาชีพใน

อนาคต แห่งประเทศไทย วทิยาลยัการอาชีพวารินชาํราบ -

โครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) -

โครงการจดัระบบติดตามผูเ้รียน เพื�อลดปัญหาการออกกลางคนั

ของผูเ้รียนอาชีวศึกษา - โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผล

สมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑ ์- โครงการประชุมผูป้กครอง

ของนกัศึกษาระดบัชั�น ปวช.� และ ปวช.� และระดบั ปวส.� -

โครงการเทคนิคการทาํงานเป็นทีม (เทคนิคการสร้างมนุษย์

สมัพนัธ์) - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ร่วมปฏิบติั

ธรรมวดัหนองป่าพง) - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือก

ตั�งคณะกรรมการ อวท.) - โครงการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ -

โครงการลกูเสือวสิามญั เดินทางไกล - โครงการชุมนุมลกูเสือ

วสิามญั และระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - โครงการอบรม

ผูน้าํองคก์ร - ชื�อโครงการพฒันานกัเรียนนกัศึกษา ในทิศทางที�

ถกูตอ้งตามหลกัคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์- โครงการวนัรัก

ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ - โครงการนกัเรียน นกัศึกษารางวลั

พระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2563 - โครงการพฒันาจิต -

โครงการเยี�ยมบา้นและหอพกั นกัเรียน นกัศึกษา - โครงการ

อบรมครูที�ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 - โครงการแนะแนวภายใน

สถานศึกษา และจดัหางานสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปี

การศึกษา 2562 - โครงการจดัหาทุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา -

โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2562 -

โครงการประชุมผูป้กครอง ปฐมนิเทศนกัเรียน นกัศึกษาใหม่

ประจาํปี 2563

มาตรฐานที� 2 การจดัการอาชีวศึกษา

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 1. - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลกัสูตรระยะสั�นประจาํ

ปีงบประมาณ 2563 - โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะ

สั�นฐานสมรรถนะ (E TQ E) - โครงการ การพฒันาหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะรายวชิา - โครงการประเมินความพึงพอใจ การใช้

หลกัสูตรทุกสาขาวชิา สาขางาน และแผนการเรียนในสาขาวชิา

ที�เปิดทาํการสอน ระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ประจาํปีการ

ศึกษา 2563
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มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ
แผนพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. - โครงการมอบเกียรติบตัรนกัศึกษาที�มีผลการเรียนดี และ

กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2563 - โครงการศึกษาดูงานของ

บุคลากร - โครงการอบรมเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ที�มุ่งเนน้

สมรรถนะอาชีพ บูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ประจาํปีการศึกษา 2563 - โครงการพฒันาครูในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอนของวทิยาลยัการอาชีพ

วารินชาํราบ - โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา -

โครงการมอบเกียรติบตัรนกัศึกษาที�มีผลการเรียนดี และกิจกรรม

เด่น ปีการศึกษา 2563 - โครงการแนะแนวการศึกษา Open

House

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาระบบสารสนเทศ -

โครงการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภมิูทศันข์องสถาน

ศึกษา และการใชส้ถานที� - โครงการพฒันาสิ�งแวดลอ้มในและ

นอกสถานศึกษา - โครงการบริหารความเสี�ยงรอบสถานศึกษา

ร่วมกบัชุมชน - โครงการจดัซื�อหนงัสือหอ้งสมุด - โครงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ้งปฏิบติังาน ติดตั�งไฟฟ้าภายในอาคาร -

โครงการปรับปรุงเครื�องปรับอากาศ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

แผนกคอมพิวเตอร์ - โครงการ ปรับปรุง พฒันาสภาพแวดลอ้ม

อาคารและสถานที� ภายในและภายนอกสถานศึกษา - โครงการ

ศึกษาดูงานของบุคลากร - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ

พฒันาระบบสารสนเทศ - โครงการการพฒันาบุคลากรเพื�อ

รองรับมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 1. - โครงการยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี -

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจาํภาคเรียนที�

1 / 2563 - โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ

ประจาํภาคเรียนที� 1 / 2563 - โครงการนิเทศสญัจรนกัเรียน

นกัศึกษาฝึกงาน โดยผูบ้ริหาร - โครงการนิเทศนกัเรียน

นกัศึกษาฝึกอาชีพ ต่างจงัหวดั - โครงการฝึกอบรมออนไลนค์รู

นิเทศอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.����

มาตรฐานที� 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้



23/6/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 46/46

มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ
แผนพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 1. - โครงการความร่วมมือและพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ -

โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพฒันา (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา)

- โครงการอาชีวะอาสา - โครงการศนูยซ่์อมสร้างเพื�อชุมชน (

Fix it Center ) - โครงการ บริการวชิาชีพสู่ชุมชน ( 108 อาชีพ )

- โครงการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน - โครงการ ฝึกอาชีพใหก้บั

นกัเรียนโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน - โครงการ พฒันา

ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ประจาํ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการจดัซื�อวสัดุและครุภณัฑเ์พื�อ

การศึกษา - โครงการจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกร่วมการสอน ทุก

สาขาวชิา - โครงการ การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

หลกัสูตร 30 ชั�วโมง

3.2 ดา้นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 1. - โครงการอบรมวจิยัและแนวทางการเผยแพร่สิ�งประดิษฐข์อง

คนรุ่นใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2563 - โครงการ การประกวด

โครงงานวทิยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่


