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คํานํา
รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ได้จัดทํา
ขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงสภาพ
ปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง สร้างความตระหนัก ความพยายามของบุคลากรใน
การมีส่วนร่วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ
การประเมินครั้งนี้ ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด จํานวน 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
จํานวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 4 ประเด็นการประเมิน และ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จํานวน 2 ประเด็นการประเมิน สําหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยผลการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ยอด
เยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง และกําลังพัฒนา และเป็นกลไกสําคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะ กระบวนการต่างๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
เอกสารฉบั บ นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น เอกสารสํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจัดเป็นรายงานประจําปีของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
มิถุนายน 2562
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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนากําลังคน ระดับกึ่งฝมือ และระดับชํานาญการ
เฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) เพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปนผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเปนหัวหนางาน ผูประกอบการ และการ
ประกอบอาชีพอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการแกปญหา สรางองคความรูในดานอาชีพ มีคุณธรรมและ
เจตคติที่ดี สอดคลองกับ มาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล เปดสอน 2 ระดับ คือ
2.1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2.2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
การดําเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
1. การวางแผนงานของวิทยาลัยใชการบริหารแบบมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ครู เจาหนาที่ ชุมชน องคกร
ภายนอก และ สถานประกอบการ
2. การนําแผนสูการปฏิบัติไดกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนมีกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจ
สอบ และมีการรายงานผลความกาวหนาและ กํากับติดตาม ตรวจสอบ โดยวิทยาลัย
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางแผนระบบประเมินตนเอง กํากับ นิเทศ ประเมินการดําเนินงาน และรายงาน
ผลตอที่ประชุมวิทยาลัย
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเอง โดยเผย
แพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อนําจุดเดน จุดดอยระดมความคิดเห็นสรุปผล แลววางแผนพัฒนา ครั้งตอไป
โดยปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1).ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดดาน ความรู ดานทักษะและ
การประยุกตใช และ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งในการดําเนินการระบบดูแลและ
แนะแนวผูเรียน มีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 81.68 สถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทํา คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 92.50
2) ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
3) หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิต
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อาสา
4) สถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ เผย
แพร
5) สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปน
ปจจุบัน
1.2 จุดเดน
1). ผูสําเร็จการศึกษามีความรูเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
2). สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดีในการสงนักเรียนออกฝกงาน
3). สถานศึกษาไดรับถวยรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4). ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะวิชาชีพ จนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม
5). ผลงานสิ่งประดิษฐของผูเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
6). ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย มีความรับผิด
ชอบตอหนาที่ มีจิตสาธารณะและสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
7). ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ
8). สถานศึกษามีการบริหารแบบมีสวนรวม มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีการระดมทรัพยากร
ครบทุกสาขาวิชา
9). หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิต
อาสา
10). สถานศึกษาไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1). ลดจํานวนผูเรียนที่ออกกลางคันในแตละสาขาวิชา
2). พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3). เพิ่มจํานวนครูผูสอนใหไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
4). จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1).พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติ
2). พัฒนาระบบการดูแลติดตามชวยเหลือผูเรียนใหมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากขึ้น
3). สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
4). สงเสริมใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในสถานประกอบการ
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2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
1)การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจําป ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา(คณะ
กรรมการแผนงาน)
2)การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล (คณะกรรมการวิชาการ)
3)ความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบริการวิชาชีพแกชุมชน (คณะ
กรรมการพัฒนาการศึกษา)
4)การกําหนดหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับของวิทยาลัย(คณะกรรมการทุกฝาย)
5)การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนและระบบกิจกรรม (คณะกรรมการกิจการนักศึกษา)
6)การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย และการออกจากวิทยาลัย (คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา)
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
1)รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ
2)พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรม การบริการสังคม จิตอาสา
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
ชื่อผลงาน โครงการอบรมพนักงานบริษัทศรีพิพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
การบริการวิชาชีพ สูชุมชน”เปนภารกิจหลักในแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเนื่องจากเปน
เอกลักษณของวิทยาลัย ในการใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ประกอบกับ
บริษัทศรีพิพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๖๕ ซอยพึ่งมี ถนนสุขุมวิท ๙๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง
ซึ่งอยูในชุมชนใกลวิทยาลัย และมีศิษยเกาของวิทยาลัยเขาไปทํางาน มีความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานใน เรื่องไฟฟาเบื้องตนและเครื่องมือกลเบื้องตน ซึ่งแผนกวิชาชางไฟฟาและแผนกวิชาชางเครื่องมือ
กล(ชางกลโรงงาน) มีความพรอมในเรื่องดังกลาว จึงไดรวมกันจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชา
ไฟฟาเบื้องตนและวิชาเครื่องมือกลเบื้องตน” ขึ้น ระหวาง วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แผนกวิชาชางไฟ
ฟาและแผนกวิชาชางเครื่องมือกล(ชางกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เพื่อเปนการสรางความรวมมือ
แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ และสรางความสัมพันธ ระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัย
4.2 วัตถุประสงค
1). เพื่อเปนการสรางความรวมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ และสรางความสัมพันธ ระหวาง
วิทยาลัยกับบริษัทศรีพิพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2). เพื่อพัฒนาความรูและทักษะเรื่องไฟฟาเบื้องตนและเครื่องมือกลเบื้องตนใหกับพนักงานบริษัทศรีพิพัฒนเอนจิ
เนียริ่ง จํากัด
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4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
4.4 วิธีการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
- รับนโยบายจากผูบริหาร
- ประสานขอมูลกับบริษัทศรีพิพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
- รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ขั้นดําเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
- จัดทําเอกสารประกอบการอบรม/ขอสอบ
- จัดสถานที่
- ดําเนินโครงการ
ขั้นติดตามและประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
- จัดทําวุฒิบัตร
- สงผลการทดสอบใหบริษัทศรีพิพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
- รายงานผลการประเมิน
4.5 ผลการดําเนินงาน
1). ดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2558-ปจจุบัน ปละ 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนพนักงานทั่วประเทศหมุนเวียนเขามา
อบรม
2). บริษัทมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและนําผลของการอบรมไปพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงาน
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
1). ความรวมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ และสรางความสัมพันธ ระหวางวิทยาลัยกับบริษัทศรี
พิพัฒนฯ
2). พนักงานบริษัทศรีพิพัฒนฯ ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเรื่องไฟฟาเบื้องตนและเครื่องมือกลเบื้องตน
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เลขที่ 4 ซอยแสงตะวัน ถนนสุขุมวิท 97/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10260
โทรศัพท 0-2311-2491,0-2311-2521
E-mail info@bit.ac.th

โทรสาร 0-2742-4712

Website bit.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
ทานอาจารยอุดม แสงหิรัญ และทานอาจารยพิศมัย แสงหิรัญ ไดกอตั้ง โรงเรียนกรุงเทพชางกล ขึ้น
ในป พ.ศ. 2512 ดวยเจตนารมณที่จะชวยแบงเบาภาระดานการศึกษาของประเทศชาติและตองการใหเยาวชนของ
ชาติเปนคนดีมีความรู มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ใน
ระยะแรกโรงเรียนกรุงเทพชางกล ไดเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 สาขา คือ แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
ชางไฟฟา ชางกลโรงงาน และชางยนต พ.ศ.2523 ไดขยายระดับการศึกษาใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
ของรัฐ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปดสอน สาขาวิชาชางยนต ชางเทคนิคอุตสาหกรรม ชางไฟฟา และ
ชางอิเล็กทรอนิกส และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับระดับการศึกษาเปน โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
พ.ศ.2521 จัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ตั้งอยูที่ เชิงสะพานพระโขนง เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร เปดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เปนโรงเรียนในกลุมเทคโนโลยีกรุงเทพ ลําดับที่ 2
พ.ศ.2524 จัดตั้ง โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง ตั้งอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเปดสอน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนโรงเรียนในกลุม
เทคโนโลยีกรุงเทพ ลําดับที่ 3
พ.ศ.2539 จัดตั้ง โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ที่ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปดสอน
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เปนโรงเรียนในกลุมเทคโนโลยีกรุงเทพ ลําดับที่ 4
พ.ศ.2541 จัดตั้ง โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ที่ ถนนเทพารักษ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สอนตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนโรงเรียนในกลุมเทคโนโลยีกรุงเทพ ลําดับที่ 5
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พ.ศ.2549 จัดตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เพื่อเปดสอนในระดับปริญญา
พ.ศ.2551 เปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สาขาอาชีพชางซอมรถยนต ระดับ ๑
พ.ศ.255 เปลี่ยนคํานําหนาชื่อเปน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
การจัดการศึกษา
หลักสูตรหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ รอบเชาและรอบบาย
ใหเริ่มใชตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
สาขางานยานยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขางานไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
เลขใบอนุญาต กอ.๒๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
เพิ่มหลักสูตรหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ รอบเชาและรอบบาย
ใหเริ่มใชตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวช.)
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขใบอนุญาต กอ.๔๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ใหเริ่มใชตั้งแตภาคเรียนที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ รอบเชาและรอบบาย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส.)
สาขางานเทคนิคยานยนต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
สาขาวิชาชางไฟฟา (ปวส.)
สาขางานไฟฟาควบคุม
สาขางานไฟฟากําลัง
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขใบอนุญาต ศอช.๑๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ใหเริ่มใชตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ รอบเชาและรอบบาย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.)
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ปวส.)
สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร
สภาพชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ตั้งอยูในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 13,986 ตารางกิโลเมตร
จํานวนประชากร ประมาณ 1 แสนคน มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรประมาณ 86,900บาท/ป ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพการคาและบริการ มีกิจการคาบริการที่อยูในชุมชน ที่กระจายอยูในเขต บริเวณรอบวิทยาลัย มี
สถานที่ราชการใกลเคียง ไดแก สํานักงานเขตพระโขนง สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง พิพิธภัณฑเขตพระโขนง
สํานักอนามัย สถานีวิทยุชุมชน นักเรียน มากกวารอยละหาสิบ มีที่พักอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยูทุกอําเภอ มีนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 2 แหงคือ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จํานวนโรงงานประมาณ 670 โรงงาน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจ
ที่ตั้งของเขตพระโขนง อยูในเขตชั้นกลาง ที่เปนเสนทางออกไปสูชานเมือง สามารถเขาถึงแหลงงานไดสะดวก
เหมาะสม ที่จะเปนแหลงที่พักอาศัย มีรถไฟฟา BTS แลนขนานกับถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางเขาสูใจกลางของ
กรุงเทพมหานคร และยานธุรกิจตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว การใชที่ดินเพิ่มสูงขึ้น จึงมีโครงการที่เปนอาคารชุด
ที่พักอาศัย ยังกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่เขตพระโขนง มีสถาบันการเงิน อยูตามเสนทางถนนสุขุมวิท ถือไดวาเปนเขต
ที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี
สภาพสังคม
ปจจุบันเขาสูยุคทุนนิยมและเทคโนโลยี สภาพสังคมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพของสังคมสูภาวะเสื่อมถอย มีหลายปจจัยที่ทําใหเด็กและเยาวชนอยูใน
สถานการณนาวิตก สาเหตุหนึ่ง มาจากสถาบันครอบครัว ปจจุบันกลายเปนครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่พอแม
แตกแยก ขาดความรัก ความอบอุน จึงใฝหาสิ่งอื่นมาเติมเต็มใหกับตนเอง เชน คบหา มั่วสุมกับเพื่อนฝูง กระโจน
เขาหาอบายมุข เลนการพนัน ดื่มสุรา ติดบุหรี่
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
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ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

206

0

0

206

ปวช.2

174

0

0

174

ปวช.3

124

0

0

124

รวม ปวช.

504

0

0

504

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

198

0

198

ปวส.2

171

0

171

รวม ปวส.

369

0

369

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

298

84

28.19

ปวส.2

198

107

54.04

รวม

496

191

38.51

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

250

84

33.60

ปวส.2

242

88

36.36

รวม

492

172

34.96

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย
การ/ ผูชวยผูอํานวยการ

11

5

-
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ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

41

32

41

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

0

0

0

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

12

6

12

เจาหนาที่

20

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

11

-

-

รวม ครู

53

38

53

รวมทั้งสิ้น

95

38

53

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

4

4

8

พาณิชยกรรม

0

0

0

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

0

1

1

รวมทั้งสิ้น

4

5

9

ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน

2

อาคารปฏิบัติการ

5

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

1

อาคารอื่น ๆ

4
รวมทั้งสิ้น

13

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

งบบุคลากร

21536964.00

งบดําเนินงาน

8003278.28

งบลงทุน

2083630.82

งบเงินอุดหนุน

2922962.27

งบรายจายอื่น

1856006.91
รวมทั้งสิ้น

36402842.28

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิชาดี ฝมือเดน เนนคุณธรรม
อัตลักษณ
ฝมือเดน เนนคุณธรรม
เอกลักษณ
บริการวิชาชีพ สูชุมชน
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยไวดังนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่เปนเลิศดานชางอุตสาหกรรมผลิตชางเทคนิคที่มีคุณภาพ
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กาวลํ้านําสมัยทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรม เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม
พันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเปนเลิศดานชางอุตสาหกรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พันธกิจที่ 3 เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาประสงค
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
2. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จําเปนในศตวรรษ ที่ 21 และดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. สงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ดานหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
5. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และสงเสริมการสรางประสบการณจริงและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
7. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
8. วิทยาลัยเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน
9. ผูเรียนไดรับการฝกอาชีพดวยการบริการวิชาการและวิชาชีพ
10. ผูบริหาร ครู ผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได และเผย
แพร ผลงานตอสาธารณะชน
ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
3.การสงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อชุมชน
4.การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
กลยุทธ
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเปนเลิศดานชางอุตสาหกรรม
กลยุทธ 1 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
กลยุทธ 2 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ใหมีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 และดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ 3 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ 1 พัฒนาและสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
กลยุทธ 2 พัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
และสงเสริมการสรางประสบการณจริงและการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ 3 พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ
กลยุทธ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยการสรางความ
รวมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
กลยุทธ 2 สงเสริมใหผูเรียนไดรับการฝกอาชีพดวยการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ 3 สงเสริมใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู ผูเรียนที่สามารถนําไปใชประโยชนได และเผยแพร ผลงานตอ
สาธารณะชน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ชนะ ภาค กลุมกรุงเทพมหานคร รวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยาม
ที่ 32 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
เลิศ
เทค)
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ชนะ
ภาค ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร รวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
33 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
เลิศ
สยาม(สยามเทค)
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

1. อาจารยกาญจนทิพย ขําเพ็ง
ผูบริหารดีเดน

รางวัล
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ภาค
อื่น ๆ
ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร

2 อาจารยสมชาย อวนสกุล
ผูบริหารดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

3 อาจารยบุญมั่น วงคศรีสวัสดิ์
ผูบริหารดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

4 อาจารยธวัชชัย วิจันทมุข
ผูบริหารดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

รางวัล
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ

5 อาจารยไพโรจน ธาราดล
ผูบริหารดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

รางวัล
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ

6 อาจารยชีวะรัตน สันติบุญเลิศ
ผูบริหารดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

รางวัล
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ

7 อาจารยสุรัตน นาที
ครูดีเดน

รางวัล
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ภาค
อื่น ๆ
ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร

8 อาจารยบุญเลิศ เพิ่มเพ็ชร
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

9 อาจารยพยุดา ภาสําราญ
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
10 อาจารยกชกร บุญเปรื่อง
ครูดีเดน

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

11 อาจารยจเด็จ นพเกตุ
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
12 อาจารยโกมล หัสดี
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
13 อาจารยพลากร ยังคัง
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
14 อาจารยอภิรัตน กิตติกูล
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
15 อาจารยสุดารัตน สุขเจริญ
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
16 อาจารยเกรียงศักดิ์ ขําหุน
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
17 ผูชวยอาจารยไพฑูรย เกรีย
ทาทราย
บุคลากรดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

18 อาจารยประชิดศักดิ์ ชมภูแสง
รางวัล
เข็มเชิดชูเกียรติ ผูกํากับนักศึกษาวิชา
ภาค หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
อื่น ๆ
ทหารดีเดน ป 2560
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

1 อาจารยพิศมัย แสงหิรัญ
สมาคมพัฒนาผูประกอบการวัยรุนไทยและวัยทํางาน
รางวัล
รางวัลอินทรจักร สาขาสตรีดีเดนที่นา
นานาชาติ และองคกรวัยรุนอาเซียนเพื่อความรวมมือและการ
อื่น ๆ
ยกยองแหงปพุทธศักราช ๒๕๖๑
หารือ
2 อาจารยอัจฉราพร พงษาปาน
ผูบริหารดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

3 อาจารยนวรัฐ สุขสมบุญ
ผูบริหารดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

รางวัล
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ

4 อาจารยนิรันดร มากลน
ผูบริหารดีเดน

รางวัล
อื่น ๆ

5 อาจารยสุบิน รอดดี
ครูดีเดน

รางวัล
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
จังหวัด
อื่น ๆ
ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร

ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร

6 อาจารยสุทธิดา พรมมา
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
7 อาจารยศิริรัตน พายศรี
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
8 อาจารยธันยาภรณ ณ นคร
รางวัล
ครูดีเดน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จังหวัด กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
อื่น ๆ
นักศึกษา
9 อาจารยไพบูลย ไกจันทร
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

10. อาจารยชนนทภักค ลีทอง
ครูดีเดน

รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
อื่น ๆ

11 อาจารยกฤติยาพร กลิ่นหอมหวล รางวัล
จังหวัด ชมรมครูเขตพระโขนง
ครูดีเดน
อื่น ๆ
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รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

1 นายไชยา ภูแชมโชติ ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานเครื่องเสียง

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

2 นายชาญชัย ประทุมวัน ปวช.2/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานเครื่องเสียง

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

3 นายเอกราช ฉํ่าฉิม ปว.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

4 นายพชระ ปริยวรรธนะ ปวช.2/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

5 นายจิระพัฒน แตงเจริญ ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานดิจิตอล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

6 นายศุภโรจน กาญจนาวิลาส ปวช.2/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานหุนยนต

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

7 นายณัฐวุฒิ สิงหเมง ปวช.2/2
สาขางานการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

8 นายวรวุฒิ สุทธิเลี้ยง ปวช.2/2
สาขางานการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

9 นายสหัสวรรษ ศรีกัญหา ปวช.2/2
สาขางานการพันมอเตอร

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

10 นายธวัชชัย สุดาจันทร ปวช.2/2
สาขางานการพันมอเตอรไฟฟา 3 เฟส

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

11 นางสาววัชรีกร วิฬาสถิตย ปวช.1/4
สาขาชางเทคนิคพื้นฐาน งานตะไบ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

12 นายอภิวัฒน จันทรสุขเจริญ ปวช.1/4
สาขาชางเทคนิคพื้นฐาน งานตะไบ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

13 นายวรวิทย ปยะ ปวส.1/2
สาขางานจักรยานยนต

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

14 นายชนายุทธ นิ่มสุวรรณ ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานดิจิตอล

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

15 นายชนินทร เทศสวัสดิ์ ปวช.2/8
สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

16 นายเกียรติศักดิ์ เจตเกษตรการณ ปวช.2/8
สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

17 นายเอกวิทย โพธิ์กลิ่น ปวช.2/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานหุนยนต

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

18 นายณัฐพล อุดม ปวช.2/5
สาขางานกลึง

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

www.vesar.org/#/print_sar/2018

18/55

6/2/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

19 นางสาวจตุพร ดอกบัว ปส.2/23
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการ
สอน(ครู) ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน
เครื่องปอกสายไฟ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

20 นางสาวปณฑิรา สุขสง ปวส.2/23
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการ
สอน(ครู) ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน
เครื่องปอกสายไฟ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

21 นายวรวิทย ปยะ ปวส.1/2
สาขาวิชาจักรยานยนต ทุนการศึกษา 30,000 บาท

รอง
ชนะ ชาติ บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
เลิศ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

1. นายภัทรพงษ โนนงาม ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานเครื่องเสียง

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

2. นายศุภโรจน กาญจนาวิลาส ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

3. นายณัฐนันท วัลทา ปวช.2/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานดิจิตอล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

4. นายพชระ ปริยวรรธนะ ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานดิจิตอล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

5. นายเอกวิทย โพธิ์กลิ่น
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานหุนยนต

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

6. นายชาญชัย ปทุมวัน ปวช.3/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานหุนยนต

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

7. นายธวัชชัย สุดาจันทร ปวช.3/2
สาขางานการวบคุมเครื่องกลไฟฟา

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

8. นายสหัสวรรษ ศรีกัญหา ปวช.3/2
สาขางานการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

9. นายภูวเนตร กาละพัฒน ปวช.1/12
สาขาชางเทคนิคพื้นฐาน งานตะไบ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

10. นายภควา ลิมปนาภรณ ปวช.1/12
สาขาชางเทคนิคพื้นฐาน งานตะไบ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

11. นายวชิระ บูรณะ ปวช.2/1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานเครื่องเสียง

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

12. นายอภิวัฒน จันทรสุขเจริญ ปวช.2/4
สาขางานกลึง

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

13. นายชนินทร เทศสวัสดิ์ ปวช.3/8
สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

14. นายวัชรินทร ทองประเทือง ปวช.2/8
สาขางานเครื่องยนตเล็ก

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

15. นานชินพันธุ ตั้งพงศพิศาล ปวช.2/2
สาขางานการพันมอเตอรไฟฟา 3 เฟส

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

16. นายศักดิ์ชัย แสงคํา ปวช.2/2
สาขางานการพันมอเตอรไฟฟา 3 เฟส

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

17. นายสหรััตน เรืองโพธิ์ ปวส.2/32
สาขางานจักรยานยนต

รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร

18. นายมงคล หงษแกว ปวส.2/8
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู) ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน โพเดียม
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
เอนกประสงค
19. นายนนทกานต บัวใหญ ปวส.2/8
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู) ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน โพเดี่ยม
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
เอนกประสงค
20. นายพีรพนธ ใจเที่ยง ปวส.2/4
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน ตูอบแหง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
พลังงานแสงอาทิตย
21. นางสาววราภรณ เฟองขจร ปวส.2/4
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน ตูอบแหง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
พลังงานแสงอาทิตย
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

22. นายวิทวัส หาศิริ ปวส.2/22
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน ตูอบแหง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
พลังงานแสงอาทิตย
23 นายวันชัย หาญสิงขร ปวส.2/21
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน เครื่องเสียง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
ลอรถยนต
24 นายสรายุทธ ทองภาพ ปวส.2/21
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน เครื่องเสียง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๒
ลอรถยนต
25 นายจักรกฤษณ รังสิยานนท
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน เครื่องเสียง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
ลอรถยนต
26 นายวราวุฒิ กรดแกว ปวส.2/23
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน เครื่องเสียง
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
ลอรถยนต
27 นายกิตติกุล อัตตโน ปวช.3/15
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน รถเคลื่อนยาย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
ถัง 200 ลิตร
28 นายขัตติยะ สาโรจน ปวช.3/15
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน รถเคลื่อนยาย
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
ถัง 200 ลิตร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

29 นายศตวรรษ คงภักดี ปวช.3/8
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน เครื่องดูดนํ้ามัน
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
เบรก
30 นายปริญญา เอี่ยมลมูล ปวช.3/9
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน เครื่องดูดนํ้ามัน
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
เบรก
31 นายภูมิพัฒน สีทาหงษ ปวช.3/9
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน เครื่องดูดนํ้ามัน
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
เบรก
32 นายธนัชชา โชคบัณฑิต ปวช.3/9
รอง
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน(ครู)
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ประเภทที่ 1 ดานประกอบอาชีพ ชื่อชิ้นงาน เครื่องดูดนํ้ามัน
เลิศ
กลุมกรุงเทพมหานคร
เบรก
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 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
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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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
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 250 คน สําเร็จการศึกษา 84 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 242 คน สําเร็จการศึกษา 88 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 33.60
ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 36.36
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. 172 คน คิดเปนรอยละ 34.96 มีคุณภาพอยูใน ระดับกําลัง
พัฒนา โดยผูสําเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2561 ตํ่ากวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ
3.54 (ปการศึกษา 2560 รอยละ 38.50 )
1.1.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 92.50
1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 236 คน
(ปวช.2 และปวช.3)
- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 0 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
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ไมมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยูในระดับ กําลัง
พัฒนา
1.2.3) ผลสะทอน
ไมมี
1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 88 ผล
งาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาสงประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ของนักเรียนนักศึกษาเขาประกวดกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
และมีผลงานสิ่งประดิษฐ โพเดี่ยมเอนกประสงค ไดรับรางวัลเหรียญทอง มีคุณภาพอยูในระดับดี
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อชิ้นงาน : โพเดี่ยมเอนกประสงค
๑. นายมงคล หงษแกว ปวส.๒/๘ เหรียญ ทอง
๒. นายนนทกานต บัวใหญ ปวส.๒/๘ เหรียญ ทอง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อชิ้นงาน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
๑. นายพีรพนธ ใจเที่ยง ปวส.๒/๔ เหรียญ ทองแดง
๒. นางสาววราภรณ เฟองขจร ปวส.๒/๔ เหรียญ ทองแดง
๓. นายวิทวัส หาศิริ ปวส.๒/๒๒ เหรียญ ทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อชิ้นงาน : เครื่องเสียงลอรถยนต
๑. นายวันชัย หาญสิงขร ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
๒. นายสรายุทธ ทองภาพ ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
๓. นายจักรกฤษณ รังสิยานนท ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
๔. นายวรวุฒิ กรดแกว ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
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ประเภทที่ ๒ ดานประกอบอาชีพ
ชื่อชิ้นงาน : รถเคลื่อนยายถัง ๒๐๐ ลิตร
๑. นายกิตติกุล อัตตโน ปวช.๓/๑๕ เหรียญ ทองแดง
๒. นายขัตติยะ สาโรจน ปวช.๓/๑๕ เหรียญ ทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๒ ดานประกอบอาชีพ
ชื่อชิ้นงาน : เครื่องดูดนํ้ามันเบรก
๑. นายศตวรรษ คงภักดี ปวช.๓/๘ เหรียญ ทองแดง
๒. นายปริญญา เอี่ยมลมูล ปวช.๓/๙ เหรียญ ทองแดง
๓. นายภูมิพัฒน สีทาหงษ ปวช.๓/๙ เหรียญ ทองแดง
๔. นายธนัชชา โชคบัณฑิต ปวช.๓/๙ เหรียญ ทองแดง
1.3.3) ผลสะทอน
สิ่งประดิษฐ ปายไฟจุดตรวจสกัด ไดรับการยอบรับจาก สถานีตํารวจนครบาลพระโขนงนําไปใชประโยชน
1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 32 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีคุณภาพอยูใน ระดับดี
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๓
วันที่ ๑๘ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส
งานเครื่องเสียง
๑. นายวชิระ บูรณะ ปวช.๒/๑ เหรียญ เงิน
๒. นายภัทรพงษ โนนงาม ปวช.๓/๑ เหรียญ ทอง
งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
๑. นายศุภโรจน กาญจนาวิลาส ปวช.๓/๑ เหรียญ ทอง
งานดิจิตอล
๑. นายณัฐนันท วัลทา ปวช.๒/๑ เหรียญ ทอง
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๒. นายพชระ ปริยวรรธนะ ปวช.๓/๑ เหรียญ ทอง
งานสาขางานหุนยนต
๑. นายเอกวิทย โพธิ์กลิ่น ปวช.๓/๑ เหรียญ ทอง
๒. นายชาญชัย ปทุมวัน ปวช.๓/๑ เหรียญ ทอง
ชางไฟฟา สาขางานการควบคุมเครื่องกลไฟฟา
๑. นายธวัชชัย สุดาจันทร ปวช.๓/๒ เหรียญ ทอง
๒. นายสหัสวรรษ ศรีกัญหา ปวช.๓/๒ เหรียญ ทอง
สาขางาน การพันมอเตอรไฟฟา ๓ เฟส
๑. นายชินพันธุ ตั้งพงศพิศาล ปวช.๒/๒ เหรียญ ทองแดง
๒. นายศักดิ์ชัย แสงคํา ปวช.๒/๒ เหรียญ ทองแดง
ชางเครื่องมือกล สาขางานกลึง
๑. นายอภิวัฒน จันทรสุขเจริญ ปวช.๒/๔ เหรียญ เงิน
สาขา ชางเทคนิคพื้นฐาน (งานตะไบ)
สาขา ชางเทคนิคพื้นฐาน (งานตะไบ
๑. นายภูวเนตร กาละพัฒน ปวช.๑/๑๒ เหรียญ ทอง
๒. นายภควา ลิมปนาภรณ ปวช.๑/๑๒ เหรียญ ทอง
ชางเครื่องกล สาขางาน จักรยานยนต บริษัทยามาฮามอเตอร จํากัด
๑. นายสหรัตน เรืองโพธิ์ ปวส.๒/๓๒ เหรียญ ทองแดง
สาขางาน เครื่องยนตเล็ก บริษัทสยามคูโบตาคอรเปเรชั่น จํากัด
๑. นายชนินทร เทศสวัสดิ์ ปวช.๓/๘ เหรียญ เงิน
๒. นายวัชรินทร ทองประเทือง ปวช.๓/๘ เหรียญ เงิน
1.4.3) ผลสะทอน
ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 วิชาอิเล็กทรอนิกส จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ปวช.
107 คน
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ปวส.
145 คน
รวม ปวช.ปวส.
252 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ปวช. รอยละ
93.04
ปวส. รอยละ
85.80
รวม ปวช.ปวส. รอยละ 88.73
มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปวช.
48 คน
ปวส.
56 คน
รวม ปวช.ปวส. 104 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปวช. รอยละ
41.74
ปวส. รอยละ
33.14
รวม ปวช.ปวส. รอยละ 36.62
มีคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา
1.6.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการ
ศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา จํานวน 191 คน มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 156 คน

www.vesar.org/#/print_sar/2018

30/55

6/2/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

1.7.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 81.68 มีคุณภาพอยูใน ระดับยอดเยี่ยม
1.7.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู
สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 250 คน สําเร็จการศึกษา 84 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 242 คน สําเร็จการศึกษา 88 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 33.60
ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 36.36
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 34.96 มีคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา
2.1.3) ผลสะทอน
ผูสําเร็จการศึกษาเปนที่ตองการของสถานประกอบการ สถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 92.50
2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 236 คน
- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน - คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 00.00 เทียบกับ
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยูใน
ระดับกําลังพัฒนา
2.2.3) ผลสะทอน
ไมมี
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2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 88 ผล
งาน
2.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาสงประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ของนักเรียนนักศึกษาเขา
ประกวดกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร วันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 และมีผลงานสิ่งประดิษฐ โพเดี่ยมเอนกประสงค ไดรับรางวัลเหรียญทอง มีคุณภาพอยูในระดับดี
2.3.3) ผลสะทอน
สิ่งประดิษฐ ปายไฟจุดตรวจสกัด ไดรับการยอบรับจาก สถานีตํารวจนครบาลพระโขนงนําไปใช
ประโยชน
2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 32 คน
2.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีคุณภาพอยูใน ระดับดี
2.4.3) ผลสะทอน
ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 วิชาอิเล็กทรอนิกส จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ปวช.
107 คน
ปวส.
145 คน
รวม ปวช.ปวส.
252 คน
2.5.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
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ปวช. รอยละ
93.04
ปวส. รอยละ
85.80
รวม ปวช.ปวส. รอยละ 88.73
มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
2.5.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปวช.
48 คน
ปวส.
56 คน
รวม ปวช.ปวส. 104 คน
2.6.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปวช. รอยละ
41.74
ปวส. รอยละ
33.14
รวม ปวช.ปวส. รอยละ 36.62
มีคุณภาพอยูใน ระดับกําลังพัฒนา
2.6.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการ
ศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา จํานวน 191 คน มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 156 คน
2.7.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 81.68 มีคุณภาพอยูใน ระดับยอดเยี่ยม
2.7.3) ผลสะทอน
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องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู
สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลสัมฤทธิ์ ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 250 คน สําเร็จการศึกษา 84 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 242 คน สําเร็จการศึกษา 88 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 33.60
ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 36.36
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. รวม 172 คน คิดเปนรอยละ 34.96 มีคุณภาพอยูในระดับ
กําลังพัฒนา
3.1.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 92.50
3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.2.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 504 คน ระดับ ปวส. 369 คน รวมทั้งสิ้น 873 คน
- จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 681 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 78.00 มีคุณภาพอยูในระดับดี
3.2.3) ผลสะทอน
สถานประกอบการพึงพอใจตอผูเรียนที่ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 89.76
3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 236 คน
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- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน - คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 75.00 เทียบกับ
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยูใน
ระดับกําลังพัฒนา
3.2.3) ผลสะทอน
ไมมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในปการศึกษา 2561
3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 88 ผล
งาน
3.4.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาสงประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ของนักเรียนนักศึกษาเขา
ประกวดกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมกรุงเทพมหานคร วันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 และมีผลงานสิ่งประดิษฐ โพเดี่ยมเอนกประสงค ไดรับรางวัลเหรียญทอง มีคุณภาพอยูในระดับดี
3.4.3) ผลสะทอน
สิ่งประดิษฐ ปายไฟจุดตรวจสกัด ไดรับการยอบรับจาก สถานีตํารวจนครบาลพระโขนงนําไปใชประโยชน
3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ -32 คน
3.5.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
3.5.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ
วิชาชีพของผูเรียน
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
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ปวช.
107 คน
ปวส.
145 คน
รวม ปวช.ปวส.
252 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ปวช. รอยละ
93.04
ปวส. รอยละ
85.80
รวม ปวช.ปวส. รอยละ 88.73
มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.6.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปวช.
48 คน
ปวส.
56 คน
รวม ปวช.ปวส.
104 คน
3.7.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปวช. รอยละ
41.74
ปวส. รอยละ
33.14
รวม ปวช.ปวส. รอยละ 36.62
มีคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา
3.7.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการ
ศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา จํานวน 191 คน
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ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 156 คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 81.68 มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.8.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู
สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
4.1.2 จุดเดน
4.1.2 จุดเดน
1) จุดเดนดานความรู
จุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษามีความรูเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
2) จุดเดนดานทักษะและการประยุกตใช
จุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ดานทักษะและการประยุกต
ใช ปรากฏผลดังนี้
สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดีในการสงนักเรียนออกฝกงาน
สถานศึกษาไดรับถวยรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะวิชาชีพ จนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม
ผลงานสิ่งประดิษฐของผูเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
3) จุดเดนดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
จุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูเรียนสวนใหญเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติ
ไทย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตสาธารณะและสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดดาน ความรู ดานทักษะ
และการประยุกตใช และ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งในการดําเนินการระบบดูแลและ
แนะแนวผูเรียน มีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 81.68 สถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จการ
ศึกษาที่มีงานทํา คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 92.50
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษา ไดแกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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-

การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ลดจํานวนผูเรียนที่ออกกลางคันในแตละสาขาวิชา

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรปรับพื้นฐานผูเรียน ดานทักษะภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห และการคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ
สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลติดตามชวยเหลือผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ดานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มากขึ้น
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ดานหลักสูตร
อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ไมมีการดําเนินการ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ไมมีผลการดําเนินการ มี
คุณภาพอยูใน ระดับกําลังพัฒนา
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ไมมีการดําเนินการ
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ไมมีผลการดําเนินการ มีคุณภาพอยูใน ระดับกําลัง
พัฒนา
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
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หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด รายวิชาเพิ่ม
เติม
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ รอยละ 79.00
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพอยูใน ระดับดีเลิศ
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติ
1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 53 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนํา
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 81.13 มีคุณภาพอยูใน ระดับยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1) การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 53 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 53 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน
38 คน
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 34 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 37 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 81.13 มีคุณภาพอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม
2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
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1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 53 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 53 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 47 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน จํานวน 53 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่นๆ จํานวน 53 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละ 100 มีคุณภาพอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม
2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 24 หอง
2.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความ เร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน รอยละ 60.00
2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณภาพการเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3) ดานการบริหารจัดการ
3) ดานการบริหารจัดการ
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 32 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 27 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 27 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 5 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
จํานวน 0 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 34.34 มี
คุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา
3.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอสมรรถนะของครูผูสอน
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3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ ๑๐๐ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ
3.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาเปนเปนแหลงเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนและเปนที่ยอมรับของ
นานาชาติ มีการทําบันทึกขอตกลงกับวิทยาลัย Liuzhou Vocational & Technical College(LVTC) Guangxi
ประเทศจีน
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุก
ฝายที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย
ทันสมัย และเปนปจจุบัน
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ :
1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ไมดําเนินการ
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ไมดําเนินการ
3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณภาพอยูในระดับกําลัง
พัฒนา
3.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ไมพบ
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 100
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีเลิศ
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3.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
3.6.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ พัฒนาใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู รอยละ 30.00
3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ เชน สํานักงานเขตพระโขนง กศน.เขต
พระโขนง ศูนยอบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เขา
มาใชบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถาน
ศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนา อยางตอเนื่อง
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.7.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ 22.22
3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มีคุณภาพอยูในระดับดี
3.8.3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา
3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ
3.9.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการ
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สอน จํานวน 24 หอง
3.10.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน รอยละ 60.00 มีคุณภาพอยูในระดับดี
3.10.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
4) ดานนํา นโยบายสูการปฏิบัติ
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 32 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง ตอป จํานวน 27 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน
27 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ จํานวน 5 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
จํานวน 0 คน
4.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 34.34 มี
คุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา
4.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ จัดการเรียนการสอน รอย
ละ 100
4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การสอน มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีเลิศ
4.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 8 กิจกรรม
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4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
4.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการให
บริการชุมชนและจิตอาสา
4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา 100 Mbps
4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ
4.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 24 หองเรียน
4.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการ
สอน รอยละ 60.00 มีคุณภาพอยูในระดับดี
4.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4.2.2 จุดเดน
4.2.2 จุดเดน
1) ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ
2) ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
3) สถานศึกษามีการบริหารแบบมีสวนรวม มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีการระดมทรัพยากรครบ
ทุกสาขาวิชา
4) สถานศึกษาไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) เพิ่มจํานวนครูผูสอนใหไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3) จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
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4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
2) สงเสริมใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในสถานประกอบการ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 32 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 27 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 32 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ จํานวน 5 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
จํานวน 0 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ34.34 มีคุณภาพ
อยูในระดับกําลังพัฒนา
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา รอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีคุณภาพอยูในระดับยอด
เยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ บริหารสถานศึกษา
1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย
ที่มีประสิทธิภาพ
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทัน
สมัย และเปนปจจุบัน
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน รอย
ละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การสอน มีคุณภาพอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 8 กิจกรรม
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการให
บริการชุมชนและจิตอาสา
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย จํานวน 88 ผลงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน
5 รางวัล มีคุณภาพอยูในระดับดี
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อชิ้นงาน : โพเดี่ยมเอนกประสงค
๑. นายมงคล หงษแกว ปวส.๒/๘ เหรียญ ทอง
๒. นายนนทกานต บัวใหญ ปวส.๒/๘ เหรียญ ทอง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อชิ้นงาน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
๑. นายพีรพนธ ใจเที่ยง ปวส.๒/๔ เหรียญ ทองแดง

www.vesar.org/#/print_sar/2018

46/55

6/2/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

๒. นางสาววราภรณ เฟองขจร ปวส.๒/๔ เหรียญ ทองแดง
๓. นายวิทวัส หาศิริ ปวส.๒/๒๒ เหรียญ ทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อชิ้นงาน : เครื่องเสียงลอรถยนต
๑. นายวันชัย หาญสิงขร ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
๒. นายสรายุทธ ทองภาพ ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
๓. นายจักรกฤษณ รังสิยานนท ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
๔. นายวรวุฒิ กรดแกว ปวส.๒/๒๑ เหรียญ ทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๒ ดานประกอบอาชีพ
ชื่อชิ้นงาน : รถเคลื่อนยายถัง ๒๐๐ ลิตร
๑. นายกิตติกุล อัตตโน ปวช.๓/๑๕ เหรียญ ทองแดง
๒. นายขัตติยะ สาโรจน ปวช.๓/๑๕ เหรียญ ทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน(ครู)
ประเภทที่ ๒ ดานประกอบอาชีพ
ชื่อชิ้นงาน : เครื่องดูดนํ้ามันเบรก
๑. นายศตวรรษ คงภักดี ปวช.๓/๘ เหรียญ ทองแดง
๒. นายปริญญา เอี่ยมลมูล ปวช.๓/๙ เหรียญ ทองแดง
๓. นายภูมิพัฒน สีทาหงษ ปวช.๓/๙ เหรียญ ทองแดง
๔. นายธนัชชา โชคบัณฑิต ปวช.๓/๙ เหรียญ ทองแดง
2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ เผยแพร
2.2) การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 53 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 53 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จํานวน 38 คน
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4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 34 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 37
คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 81.13 มีคุณภาพอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม
2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
4.3.2 จุดเดน
4.3.2 จุดเดน
1) ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2) สถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ เผย
แพร
3) สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปน
ปจจุบัน
4) หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) เพิ่มจํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สงครูผูสอนไปพัฒนาที่สถานประกอบการ
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

คะแนนที่ได
74.87

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

75.00

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

75.00

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

74.62

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

48.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

92.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

64.00

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

48.57

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

66.25

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

70.00

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

62.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

68.09

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน
25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผูเรียน

1

กําลังพัฒนา

2

2

2

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

3

ดี

2

6

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

0

3

0

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

0

3

0

5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

0

2

0

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)

1

กําลังพัฒนา

3

3

8

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
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ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

5
1

กําลังพัฒนา

2

2

1

กําลังพัฒนา

3

3

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

คา
นํ้าหนัก
(10)

5
2

ปานกลาง

2

4

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

24
48

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา
หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผูสอน

คา
นํ้าหนัก
(20)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

1

กําลังพัฒนา

2

2

2. ผูบริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

4

ดีเลิศ

5

20

4

ดีเลิศ

5

20

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

82

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100

82

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่
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ขอที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิ
ระดันบ
คะแนน
คุณภาพ

นํ้าคหนั
าก
(10)

จากการประเมิ
คะแนนที่ได น

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

นํ้าหนัก
(10)

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

จากการประเมิน

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1

กําลังพัฒนา

6

6

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

3

ดี

2

6

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

4

ดีเลิศ

2

8

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

20

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

40

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่
5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

4

ดีเลิศ

2

8

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

4

ดีเลิศ

2

8

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

3

ดี

2

6

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
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ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่

ดานการประเมิน

คา
นํ้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
แตละดาน

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X
นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

50

186

(186 x 50) / 250 = 37.20

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

24

(24 x 10) / 50 = 4.80

3

ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

82

(82 x 20) / 100 = 16.40

4

การมีสวนรวม

10

20

(20 x 10) / 50 = 4.00

5

ปจจัยพื้นฐาน

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

354

70.80

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
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