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ค าน า 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (Self-Assessment Report : SAR)  ประกอบไปด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร สภาพ
ทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  การด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  มาตรฐาน ๓ ด้าน  จ านวน ๙ ประเด็น มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ด้านความรู้ ด้านทักษะและการะประยุกต์ใช้  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และ
คุณลักษณะที่พึง  มาตรฐานที่ ๒  ด้านการจัดการอาชีวศึกษา  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  มาตรฐานที่ ๓  
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สรุปผลและแนวทางพัฒนาสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และ แนวทางพัฒนาสถานศึกษา  
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาก าหนด มาตรฐาน ๓ ด้าน ๙ ประเด็น  การรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและความร่วมมือจากทุกฝ่าย  เพ่ือการรายงานผล
การประเมินตนเองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณะชนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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ค าช้ีแจง 
รายงานรายงานประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561  ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวกับ 

๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศึกษา 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวและสถานประกอบการ 
๑.๓ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice) 

 
๒.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล 
 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลด้านบุคลากร 
 ข้อมูลด้านผู้เรียน 
 ข้อมูลด้านหลักสูตร 
 ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อมูลด้านบริหารสถานศึกษา 
 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 ข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา 
 ข้อมูลรางวัลของบุคลากร 
 ข้อมูลรางวัลของผู้เรียน 
 
๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน 
๕ ด้าน ๒๕ ประเด็นการพิจารณา 

 
๔. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมินด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการประเมินด้านการมีส่วนรวม 
ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้วได้รับระดับคะแนน ๖๙.๕๖ 
 

 

ข 



 
 

๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้รับระดับคะแนน ๖๙.๔๐  

 
 
๖. วิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ สถานศึกษา  

 มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และการบริหารตามหลักธรรมภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและจัดระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  

 แผนงานท่ี ๑๘ ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบชุมชนมีส่วนร่วม แผนงานท่ี ๑๙ การประยุกต์ใช้ 

 เทคโนโลยีช่วยในการบริหาร แผนงานท่ี ๒๐ จัดท าแผนงานบริหารความเสี่ยงในการบริหารโดยมีส่วนร่วมของ 

 บุคลากรภายใน 
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วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว้ 
อาชีวศึกษาจังหวดัสระแก้ว 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



 
 

สารบัญ 

               หน้า 

ค าน า ก 

ค าชี้แจง                   ข 

สารบัญ                           ค 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                          ๑ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                         ๓ 

ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             ๑๓ 

ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพการมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    ๑๕ 

ส่วนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ         

           การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค สระแก้ว                                ๑๙ 

ส่วนที่ ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                   ๒๔ 

ภาคผนวก 

ก. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๑             

ข. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ค. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ง. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

จ. แบบสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลตามการประเมินคุณภาพ ๕ ด้าน ของสถานศึกษา 

 

 

 

ค 



 
 

สารบัญตาราง 

              หน้า 

ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม ( ปวช. และ หรือ ปวส. ) 

ตารางท่ี ๕.๑ ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม   

  และจ าแนกเป็นรายการประเมิน                ๑๙ 

ตารางท่ี ๕.๒ ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน          ๒๐ 

ตารางท่ี ๕.๓ ผลการประเมินด้านครูสอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

   โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน          ๒๑ 

ตารางท่ี ๕.๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น 

   รายการประเมิน                       ๒๑ 

ตารางท่ี ๕.๕ ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น 

   รายการประเมิน                       ๒๒ 

ตารางท่ี ๕.๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน                           ๒๓ 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

จุดเดน  

1.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตร ปวช.อยูในเกณฑระดับพอใช ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และสาขาวิชาชางยนต  หลักสูตร ปวส.อยูในระดับเกณฑดีมาก ใน

สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี และสาขางานเทคนิคยานยนต 

2.บริบทของสถานศึกษา สถานศึกษา ครู ผูเรียน หลักสูตร สถานที่ เอื้ออํานวยตอผูเรียนในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง 

จังหวัดสระแกว 

3.สถานศึกษามีความพรอมดานงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนาองคความรูแกครูผูสอนไดเปนอยาง

ดี 

4.ครูผูสอนมีคุณวุฒิ ตรงสาขาวิชา ความรู ความสามารถ ประสบการณ  และมีวินัยตอหนาที่วิชาชีพเปนอยางดี

ภายในสถานศึกษา 

5.โครงการทุกโครงการใสสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนดูแล สงเสริม และไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถาน

ศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกาาเปนที่นาพอใจ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ระดับผลการเรียนเฉลี่ยยังอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน 

2.สถานศึกษาควรจัดการประชุม สัมนารวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนควรมรการขยายการจัดอบรมให

มากข้ึนเพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาการศึกษา 

3.สถานศึกษาควรจัดการสงเสริม สนับสนุนการขยายการทํา MOU กับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา และ

สถานประกอบการใหมากข้ึน 

4.ผลงานดานวิจัย ควรมีการอบรมความรูเกี่ยวกับงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ ตอยอดเพื่อพัฒนา 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาตรงตามสมรรถนะในสาขาวิชาชีพและสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาผลการเรียนมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ 

แผนงานที่ 2 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาให มีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

แผนงานที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญ 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

          แผนงานที่ 4: พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน 

  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม 

แผนงานที่ 6 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

แผนงานที่ 7 : เสริมสราง สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

แผนงานที่ 8 : เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 

   ยุทธศาสตรท่ี4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ สื่อการสอนและเทคโนโลยี ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสาขาอาชีพ 

  แผนงานท่ี 9 : จัดหา ปรับปรุง  เครื่องมืออุปกรณ สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  แผนงานท่ี 10 : สนับสนุนใหครูสรางสือการสอนใหสอดคลองกับลักษณะรายวิชา 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพใหแกชุมชน  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

และศิลปวัฒนธรรม 

 แผนงานที่ 11 : จัดใหมีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 แผนงานที่ 12 : สงเสริมจิตอาสาบริการสังคม  

แผนงานที่ 13 : พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน 

แผนงานที่ 14 : จัดระบบดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

แผนงานที่ 15 : สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา  

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

เปาหมายที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของนักศึกษา แตละระดับชั้นผานเกณฑ ของวิทยาลัยอยาง

นอยรอยละ 80  

เปาหมายที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปาหมายที่ 3 พัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้น ใหเปนผูมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม  

เปาหมายที่ 4 ชุมชนและองคกรทองถ่ิน มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย  

เปาหมายที่ 5 พัฒนาปรับปรุงทักษะของครู เพื่อพัฒนาความกาวหนาในดานการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องเทคนิค

การสอนทุกกลุมวิชา และดานเทคโนโลยี  

เปาหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการสอนของครูในดานการวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินตาม

สภาพจริง  
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว 888 หมู 2 ต.ทาเกษม อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

  โทรศัพท 037-447-320  โทรสาร 037-447-320

  E-mail hightech@outlook.co.th  Website www.hi-tech.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เปนสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ    เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ  (ปวช.)  

     - แผนกชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางยนต  และสาขาวิชาชางไฟฟา 

     - พาณิชยกรรม  สาขาการบัญชี  และสาขาคอมพิวเตอร 

พ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัย เน้ือท่ี  17  ไร  3  งาน 93   ตารางวา  พรอมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  5  ชั้น 

อาคารฝกงาน  

 

 

 

  การจัดการศึกษา

  1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

       1.1 อุตสาหกรรม 

   -  สาขาวิชาชางยนต 

   -  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

    

      1.2  พาณิชยกรรม 

   -  สาขาวิชาการบัญชี 

   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

                         

    

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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       2.1  สายวิชาชางอุตสาหกรรม 

    

   -  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

   -  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

     2.2  สายวิชาบริหารธุรกิจ 

   -  สาขาวิชาการบัญชี 

   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  สภาพชุมชน

            เปนแหลงชุมนุมและเกษตรกรรม ปกครองในรูปแบบเทศบาล ตําบลรอบบริเวณเขตเทศบาล 

ประชากรสวนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมพืชไร เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง พืชผักสวนครัว และมี

โรงงานนํ้าตาลและออยภาคตะวันออก เปนเมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีอาณาเขตใกลกับอําเภอ

อรัญประเทศ ซ่ึงเปนเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา และกําลังกาวสูเขตเสณษฐกิจอาเซียนอีกทั้งเปนเมืองทางผานไปสู

อีกหลายจังหวัด จึงทําใหสะดวกทั้งการคาขายและการเดินทาง ตําบลทาเกษมซึ่งเปนที่ตั้งของวิทยาลัยมีทิวทัศนที่

สวยงามตําบลหนึ่งของจังหวัด 

  สภาพเศรษฐกิจ

              โดยทั่วไปประชากรมีระดับรายไดปานกลาง มีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 300,828 ไร ครอบครัว

เกษตรกรจํานวน 1,877 ครอบครัว พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีนํ้าคลองพระสทึงไหลผาน สภาพดินในที่ราบลุม

เปนดินดํารวน สีดํา เหมาะแกการทําการเกษตรตางๆ ทางราษฎรใชทําการเกษตรโดยปลูกขาวเปนหลัก สภาพรวม

แลวยังจัดวาอุดมสมบูรณ สําหรับดานอุตสาหกรรม ในตําบลทาเกษมกําลังมีการพัฒนาถือเปนอําเภอที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาไดอยางรวดเร็วในจังหวัดสระแกว

  สภาพสังคม

             ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้  

-ทิศเหนือติดกับ อําเภอเขาฉกรรจ มีถนนเสนตัดใหมเปนเสนแบงเขต - ทิศตะวันออกติดกับอําเภอวัฒนานคร 

- ทิศใต ติดกับอําเภอวัฒนานคร  - ทิศตะวันตกติดกับอําเภอเมืองสระแกว 

ทองท่ีตําบลทาเกษม ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

            ตําบลทาเกษมแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 13 หมูบาน ไดแก 1.บานคลองนางชิง 2.บานหวยโจด 

3.บารทาเกษม  4.บานทุงพระ  5.บานหนองนกกระเรียน  6.บานโคกสัมพันธ  7.บานหนองนกเขา  8.บานคลอง

อุดมสุข  9.บานสุขสําราญ  10.บานหัวกุญแจ  และ 11.บานหวยใหญ



2/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/sar_shortcourse_print/2018 6/25

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 40 0 0 40

ปวช.2 38 0 0 38

ปวช.3 63 0 0 63

รวม ปวช. 141 0 0 141

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 21 0 21

ปวส.2 27 0 27

รวม ปวส. 48 0 48

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 82 31 37.80

ปวส.2 12 12 100.00

รวม 94 43 45.74

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 63 26 41.27

ปวส.2 25 25 100.00

รวม 88 51 57.95

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
2 1 -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 11 7 4

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 0 0 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 2 0 0

เจาหนาที่ 1 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 13 7 4

รวมทั้งสิ้น 21 7 4

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 2 2 4

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 4 4 8

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 0

อาคารอเนกประสงค 0

อาคารอื่น ๆ 0

รวมทั้งสิ้น 3

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 3117101.00

งบดําเนินงาน 1920342.67

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 2402326.71

งบรายจายอื่น 0.00

รวมทั้งสิ้น 7439770.38

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ไฮเทค-ล้ํา  คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ

  อัตลักษณ

  ออนนอม ทักทาย ยิ้มงาย ไหวเกง

  เอกลักษณ

  ออนนอม  ทักทาย  ยิ้มงาย  ไหวเกง

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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          มุงมั่นพัฒนานักเรียน-นักศึกษา ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม ปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม 

นําความรู และพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  พันธกิจ

         1. วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะทางดานวิชาการ และ

วิชาชีพ ดานการสอนมุงเนนทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี ชางไฟฟากําลัง และเทคนิคยานยนต 

       2. วิทยาลัย จะมุงเนนใหผูเรียน รูจักคิด รูจักทํา รูจักตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถใน

การจัดการและแกไขปญหาได 

       3. วิทยาลัยจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตยสุจริต และมนุษยสัมพันธ 

เปนตัวอยางภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

  เปาประสงค

          1. ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพเปนพลเมืองโลก 

        2. นักเรียน - นักศึกษามีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค บนพื้นฐานฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงและพรอมเขาประชาคมอาเซียน 

        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสูความเปนครูมืออาชีพ 

        4. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

        5. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยี 

        6. วิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือจากชุมชน องคกรภายนอกและเครือขาย

รวมพัฒนา

  ยุทธศาสตร

         1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ        

       2. ผลิตและพัฒนากําลังคน นวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามรถ 

       3. พัฒนาศักยภาพ และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

       4. สรางโอกาสและความเสมอภาคเทาเทียมทางการศึกษา 

       5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

       6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

      

  กลยุทธ

  1.กําหนดคุณสมบัติอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาเชิงประจักษตามมาตรฐานฝมือสากลบนฐานความ

เปนไทย 

2.ยกเครื่องหลักสูตรอาชีวะ เนนหลักสูตรสมรรถนะ ผลิตศักยภาพคนไทยสอดคลองอาเซียน 
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3.สรางภาพลักษณ แนะแนว-แนะนําอาชีพ เพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา 60 : 40 

4.สนับสนุนใหสถานศึกษาตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพเพื่อพัมนาอาชีพใหกับกลุมดอยโอกาส ประชาชน และกลุมเปา

หมายพัฒนาพิเศษเพ่ือเปนกลไกลสนับสนุนการใชชีวิตและความรวมมือแกปญหาความยากจน 

5.เพิ่มขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการและโอกาสการเขาถึงแหลงทุนเมื่อสําเร็จการศึกษา 

6.สบับสนุนการมีงานทําของผูสําเร็จอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ 

7.พัฒนากระบวนการสรางองคความรูและใชองคความรูจากผูมีความสําเร็จในวิชาชีพ 

 

    

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันตอบปญหากฏหมาย เน่ืองในวันระพี ประจํา

ป พ.ศ. ๒๕๖๑

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

ศาลจังหวัดสระแกว รวมกับ ศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว

ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาหวิ

ทยาสาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวฐิติมา ชมโท 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( จังหวัดสระแกว)

นางฉวีวรรณ พิมพปดชา 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงาณคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดสระแกว)

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิวัฒน บุญจอย 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนัฎชานันท หนอคํา 

ครูดี ศรีอาชรวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

นางกชพรรณ เฉียงกระโทก 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

นางสาวอารีย ดวงจันคํา 

คนดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

นายสมพร ฉลวย 

เปนผูอุทิศตนเสียสละในการปฏิบัติหนาที่
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแกว

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอธิป ปูคะวนัช 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะ

การใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูป

ถัมภฯ

นายอรุณฤทธ์ิ โคดทัน 

เกียรติบัตรเหรียญทอง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทสไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายศิรวิชญ ขจรพงศ 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาิการ รวมกับ สาม

คมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางศิริลักษณ แพนลา 

ประกวดรองเพลงลูกทุง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกภัทร ชูดอก,นายนวพล โคตรนาลา,นางสาวกฤษณา ยับสันเที

ยะ,นางสาวขนิษฐา มูลกระจก, นางสาวอาภาภัทร สุโภชน 

ประกวดมารยาทไทย ประเภท กลุม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีตะวัน

ออก

นางสาววันวิสา สังขะปญา 

ทักษะโปรแกรม Adobe Flash cs6

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก

นายโชคชัย ศรีเหมือย 

ทักษะโปรแกรม Adobe Photoshop cs6

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานความรู

1.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานในสถานประกอบการในสาขาที่ตรงตามสาขาที่เรียน 

100 % 

1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานในสถานประกอบการในสาขาที่ตรงตามสาขาที่เรียน 100 % 

1.3 ผลสะทอน   ไดรับความรูและประสบการณจริง

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

ไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการเปนอยางดี

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

นักเรียน นักศึกษา เขาคายธรรมะ ครบ 100 %

4.1.2 จุดเดน

ผลิตกําลังคนไดตรงตามที่ตลาดตองการ

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

ควรเรงเพิ่มยอดนักเรียน นักศึกาษาใหสําเร็จการศึกษาใหมากกวานี้

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อใหปรับเขากับยุกตปจจุบัน ตองมีการพัฒนาการเรียน การสอนใหทันโลกอยูเสมอ

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   1. เชิงปริมาณ  100% 

   2.เชิงคุณภาพ 100% 

   3.ผลสะทอน

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

ของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

3) ดานการบริหารจัดการ

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู

อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน

ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.2.2 จุดเดน

ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดาน

การบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษาดานการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถาน

ศึกษา

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

      2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
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      3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      5. การบริการชุมชนและจิตอาสา

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

4.3.2 จุดเดน

๓.๑  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา 

การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริหหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะ

สม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 78.18

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 80.00

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 80.00

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 74.55

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 81.68

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 74.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 88.15
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 88.57

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 86.36

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 92.73

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 82.08

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

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

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังน้ี

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 ปานกลาง 10 20

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 ปานกลาง 10 20

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
5 ยอดเยี่ยม 5 25

4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 5 15

5 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 20 100

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 180

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 72

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
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สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1 กําลังพัฒนา 3 3

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 38

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 76

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)

 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 
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(20) (คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 4 ดีเลิศ 5 20

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1 กําลังพัฒนา 2 2

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 87

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 87

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

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

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

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

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

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

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียน
1 กําลังพัฒนา 2 2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 42

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 84

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
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 180 (180 x 50) / 250 = 36.00

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 87 (87 x 20) / 100 = 17.40

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 397 79.40

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพภายในใหได

มาตรฐาน เปาประสงค สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการบริหารตามหลักธร

รมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาและจัดระบบบริหารสถานศึกษาให

มีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แผนงานท่ี 18 : สง

เสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบชุมชนมีสวนรวม แผนงานที่

19 : การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยในการบริหาร แผนงานท่ี 20 : จัด

ทําแผนงานบริหารความเสี่ยงในการบริหารโดยมีสวนรวมของบุคลากร

ภายใน

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพภายในใหได

มาตรฐาน เปาประสงค สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการบริหารตามหลักธร

รมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาและจัดระบบบริหารสถานศึกษาให

มีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แผนงานที่ 18 : สง

เสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบชุมชนมีสวนรวม แผนงานที่

19 : การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยในการบริหาร แผนงานที่ 20 : จัด

ทําแผนงานบริหารความเสี่ยงในการบริหารโดยมีสวนรวมของบุคลากร

ภายใน
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

จุดเดน  

1.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตร ปวช.อยูในเกณฑระดับพอใช ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และสาขาวิชาชางยนต  หลักสูตร ปวส.อยูในระดับเกณฑดีมาก ใน

สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี และสาขางานเทคนิคยานยนต 

2.บริบทของสถานศึกษา สถานศึกษา ครู ผูเรียน หลักสูตร สถานที่ เอื้ออํานวยตอผูเรียนในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง 

จังหวัดสระแกว 

3.สถานศึกษามีความพรอมดานงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนาองคความรูแกครูผูสอนไดเปนอยาง

ดี 

4.ครูผูสอนมีคุณวุฒิ ตรงสาขาวิชา ความรู ความสามารถ ประสบการณ  และมีวินัยตอหนาที่วิชาชีพเปนอยางดี

ภายในสถานศึกษา 

5.โครงการทุกโครงการใสสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนดูแล สงเสริม และไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถาน

ศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกาาเปนที่นาพอใจ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ระดับผลการเรียนเฉลี่ยยังอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน 

2.สถานศึกษาควรจัดการประชุม สัมนารวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนควรมรการขยายการจัดอบรมให

มากข้ึนเพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาการศึกษา 

3.สถานศึกษาควรจัดการสงเสริม สนับสนุนการขยายการทํา MOU กับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา และ

สถานประกอบการใหมากข้ึน 

4.ผลงานดานวิจัย ควรมีการอบรมความรูเกี่ยวกับงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ ตอยอดเพื่อพัฒนา 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาตรงตามสมรรถนะในสาขาวิชาชีพและสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาผลการเรียนมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ 

แผนงานที่ 2 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาให มีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

แผนงานที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญ 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

          แผนงานที่ 4: พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน 

  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม 

แผนงานที่ 6 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

แผนงานที่ 7 : เสริมสราง สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

แผนงานที่ 8 : เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 

   ยุทธศาสตรท่ี4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ สื่อการสอนและเทคโนโลยี ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสาขาอาชีพ 

  แผนงานท่ี 9 : จัดหา ปรับปรุง  เครื่องมืออุปกรณ สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  แผนงานท่ี 10 : สนับสนุนใหครูสรางสือการสอนใหสอดคลองกับลักษณะรายวิชา 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพใหแกชุมชน  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

และศิลปวัฒนธรรม 

 แผนงานที่ 11 : จัดใหมีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 แผนงานที่ 12 : สงเสริมจิตอาสาบริการสังคม  

แผนงานที่ 13 : พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน 

แผนงานที่ 14 : จัดระบบดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

แผนงานที่ 15 : สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา  

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

เปาหมายที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของนักศึกษา แตละระดับชั้นผานเกณฑ ของวิทยาลัยอยาง

นอยรอยละ 80  

เปาหมายที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปาหมายที่ 3 พัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้น ใหเปนผูมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม  

เปาหมายที่ 4 ชุมชนและองคกรทองถ่ิน มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย  

เปาหมายที่ 5 พัฒนาปรับปรุงทักษะของครู เพื่อพัฒนาความกาวหนาในดานการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องเทคนิค

การสอนทุกกลุมวิชา และดานเทคโนโลยี  

เปาหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการสอนของครูในดานการวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินตาม

สภาพจริง  
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว 888 หมู 2 ต.ทาเกษม อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

  โทรศัพท 037-447-320  โทรสาร 037-447-320

  E-mail hightech@outlook.co.th  Website www.hi-tech.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เปนสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ    เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ  (ปวช.)  

     - แผนกชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางยนต  และสาขาวิชาชางไฟฟา 

     - พาณิชยกรรม  สาขาการบัญชี  และสาขาคอมพิวเตอร 

พ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัย เน้ือท่ี  17  ไร  3  งาน 93   ตารางวา  พรอมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  5  ชั้น 

อาคารฝกงาน  

 

 

 

  การจัดการศึกษา

  1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

       1.1 อุตสาหกรรม 

   -  สาขาวิชาชางยนต 

   -  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

    

      1.2  พาณิชยกรรม 

   -  สาขาวิชาการบัญชี 

   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

                         

    

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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       2.1  สายวิชาชางอุตสาหกรรม 

    

   -  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

   -  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

     2.2  สายวิชาบริหารธุรกิจ 

   -  สาขาวิชาการบัญชี 

   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  สภาพชุมชน

            เปนแหลงชุมนุมและเกษตรกรรม ปกครองในรูปแบบเทศบาล ตําบลรอบบริเวณเขตเทศบาล 

ประชากรสวนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมพืชไร เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง พืชผักสวนครัว และมี

โรงงานนํ้าตาลและออยภาคตะวันออก เปนเมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีอาณาเขตใกลกับอําเภอ

อรัญประเทศ ซ่ึงเปนเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา และกําลังกาวสูเขตเสณษฐกิจอาเซียนอีกทั้งเปนเมืองทางผานไปสู

อีกหลายจังหวัด จึงทําใหสะดวกทั้งการคาขายและการเดินทาง ตําบลทาเกษมซึ่งเปนที่ตั้งของวิทยาลัยมีทิวทัศนที่

สวยงามตําบลหนึ่งของจังหวัด 

  สภาพเศรษฐกิจ

              โดยทั่วไปประชากรมีระดับรายไดปานกลาง มีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 300,828 ไร ครอบครัว

เกษตรกรจํานวน 1,877 ครอบครัว พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีนํ้าคลองพระสทึงไหลผาน สภาพดินในที่ราบลุม

เปนดินดํารวน สีดํา เหมาะแกการทําการเกษตรตางๆ ทางราษฎรใชทําการเกษตรโดยปลูกขาวเปนหลัก สภาพรวม

แลวยังจัดวาอุดมสมบูรณ สําหรับดานอุตสาหกรรม ในตําบลทาเกษมกําลังมีการพัฒนาถือเปนอําเภอที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาไดอยางรวดเร็วในจังหวัดสระแกว

  สภาพสังคม

             ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้  

-ทิศเหนือติดกับ อําเภอเขาฉกรรจ มีถนนเสนตัดใหมเปนเสนแบงเขต - ทิศตะวันออกติดกับอําเภอวัฒนานคร 

- ทิศใต ติดกับอําเภอวัฒนานคร  - ทิศตะวันตกติดกับอําเภอเมืองสระแกว 

ทองท่ีตําบลทาเกษม ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

            ตําบลทาเกษมแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 13 หมูบาน ไดแก 1.บานคลองนางชิง 2.บานหวยโจด 

3.บารทาเกษม  4.บานทุงพระ  5.บานหนองนกกระเรียน  6.บานโคกสัมพันธ  7.บานหนองนกเขา  8.บานคลอง

อุดมสุข  9.บานสุขสําราญ  10.บานหัวกุญแจ  และ 11.บานหวยใหญ
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 40 0 0 40

ปวช.2 38 0 0 38

ปวช.3 63 0 0 63

รวม ปวช. 141 0 0 141

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 21 0 21

ปวส.2 27 0 27

รวม ปวส. 48 0 48

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 82 31 37.80

ปวส.2 12 12 100.00

รวม 94 43 45.74

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 63 26 41.27

ปวส.2 25 25 100.00

รวม 88 51 57.95

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
2 1 -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 11 7 4

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 0 0 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 2 0 0

เจาหนาที่ 1 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 13 7 4

รวมทั้งสิ้น 21 7 4

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 2 2 4

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 4 4 8

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 0

อาคารอเนกประสงค 0

อาคารอื่น ๆ 0

รวมทั้งสิ้น 3

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 3117101.00

งบดําเนินงาน 1920342.67

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 2402326.71

งบรายจายอื่น 0.00

รวมทั้งสิ้น 7439770.38

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ไฮเทค-ล้ํา  คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ

  อัตลักษณ

  ออนนอม ทักทาย ยิ้มงาย ไหวเกง

  เอกลักษณ

  ออนนอม  ทักทาย  ยิ้มงาย  ไหวเกง

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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          มุงมั่นพัฒนานักเรียน-นักศึกษา ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม ปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม 

นําความรู และพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  พันธกิจ

         1. วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะทางดานวิชาการ และ

วิชาชีพ ดานการสอนมุงเนนทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี ชางไฟฟากําลัง และเทคนิคยานยนต 

       2. วิทยาลัย จะมุงเนนใหผูเรียน รูจักคิด รูจักทํา รูจักตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถใน

การจัดการและแกไขปญหาได 

       3. วิทยาลัยจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตยสุจริต และมนุษยสัมพันธ 

เปนตัวอยางภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

  เปาประสงค

          1. ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพเปนพลเมืองโลก 

        2. นักเรียน - นักศึกษามีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค บนพื้นฐานฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงและพรอมเขาประชาคมอาเซียน 

        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสูความเปนครูมืออาชีพ 

        4. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

        5. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยี 

        6. วิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือจากชุมชน องคกรภายนอกและเครือขาย

รวมพัฒนา

  ยุทธศาสตร

         1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ        

       2. ผลิตและพัฒนากําลังคน นวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามรถ 

       3. พัฒนาศักยภาพ และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

       4. สรางโอกาสและความเสมอภาคเทาเทียมทางการศึกษา 

       5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

       6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

      

  กลยุทธ

  1.กําหนดคุณสมบัติอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาเชิงประจักษตามมาตรฐานฝมือสากลบนฐานความ

เปนไทย 

2.ยกเครื่องหลักสูตรอาชีวะ เนนหลักสูตรสมรรถนะ ผลิตศักยภาพคนไทยสอดคลองอาเซียน 
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3.สรางภาพลักษณ แนะแนว-แนะนําอาชีพ เพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา 60 : 40 

4.สนับสนุนใหสถานศึกษาตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพเพื่อพัมนาอาชีพใหกับกลุมดอยโอกาส ประชาชน และกลุมเปา

หมายพัฒนาพิเศษเพ่ือเปนกลไกลสนับสนุนการใชชีวิตและความรวมมือแกปญหาความยากจน 

5.เพิ่มขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการและโอกาสการเขาถึงแหลงทุนเมื่อสําเร็จการศึกษา 

6.สบับสนุนการมีงานทําของผูสําเร็จอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ 

7.พัฒนากระบวนการสรางองคความรูและใชองคความรูจากผูมีความสําเร็จในวิชาชีพ 

 

    

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันตอบปญหากฏหมาย เน่ืองในวันระพี ประจํา

ป พ.ศ. ๒๕๖๑

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

ศาลจังหวัดสระแกว รวมกับ ศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว

ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาหวิ

ทยาสาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวฐิติมา ชมโท 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( จังหวัดสระแกว)

นางฉวีวรรณ พิมพปดชา 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงาณคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดสระแกว)

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิวัฒน บุญจอย 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนัฎชานันท หนอคํา 

ครูดี ศรีอาชรวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

นางกชพรรณ เฉียงกระโทก 

ครูดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

นางสาวอารีย ดวงจันคํา 

คนดี ศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

นายสมพร ฉลวย 

เปนผูอุทิศตนเสียสละในการปฏิบัติหนาที่
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแกว

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอธิป ปูคะวนัช 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะ

การใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูป

ถัมภฯ

นายอรุณฤทธ์ิ โคดทัน 

เกียรติบัตรเหรียญทอง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทสไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายศิรวิชญ ขจรพงศ 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาิการ รวมกับ สาม

คมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางศิริลักษณ แพนลา 

ประกวดรองเพลงลูกทุง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกภัทร ชูดอก,นายนวพล โคตรนาลา,นางสาวกฤษณา ยับสันเที

ยะ,นางสาวขนิษฐา มูลกระจก, นางสาวอาภาภัทร สุโภชน 

ประกวดมารยาทไทย ประเภท กลุม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีตะวัน

ออก

นางสาววันวิสา สังขะปญา 

ทักษะโปรแกรม Adobe Flash cs6

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก

นายโชคชัย ศรีเหมือย 

ทักษะโปรแกรม Adobe Photoshop cs6

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานความรู

1.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานในสถานประกอบการในสาขาที่ตรงตามสาขาที่เรียน 

100 % 

1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานในสถานประกอบการในสาขาที่ตรงตามสาขาที่เรียน 100 % 

1.3 ผลสะทอน   ไดรับความรูและประสบการณจริง

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

ไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการเปนอยางดี

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

นักเรียน นักศึกษา เขาคายธรรมะ ครบ 100 %

4.1.2 จุดเดน

ผลิตกําลังคนไดตรงตามที่ตลาดตองการ

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

ควรเรงเพิ่มยอดนักเรียน นักศึกาษาใหสําเร็จการศึกษาใหมากกวานี้

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อใหปรับเขากับยุกตปจจุบัน ตองมีการพัฒนาการเรียน การสอนใหทันโลกอยูเสมอ

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   1. เชิงปริมาณ  100% 

   2.เชิงคุณภาพ 100% 

   3.ผลสะทอน

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

ของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

3) ดานการบริหารจัดการ

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู

อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน

ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.2.2 จุดเดน

ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดาน

การบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษาดานการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถาน

ศึกษา

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

      2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
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      3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      5. การบริการชุมชนและจิตอาสา

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

4.3.2 จุดเดน

๓.๑  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา 

การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริหหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะ

สม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 52.95

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 52.50

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52.50

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 53.85

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 81.98

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 74.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 89.33
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 88.57

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 73.75

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 57.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 69.56

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

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

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังน้ี

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 ปานกลาง 2 4

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 ปานกลาง 2 4

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
5 ยอดเยี่ยม 3 15

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
1 กําลังพัฒนา 3 3

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 1 กําลังพัฒนา 20 20

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
1 กําลังพัฒนา 3 3

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 130

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 52
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

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

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

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1 กําลังพัฒนา 3 3

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 38

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

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

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

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 4 ดีเลิศ 5 20

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1 กําลังพัฒนา 2 2

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 87

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 87

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

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

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

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา คะแนนที่ได 
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นํ้าหนัก 

(10)

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

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

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

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

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

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียน
1 กําลังพัฒนา 2 2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 42
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 130 (130 x 50) / 250 = 26.00

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 87 (87 x 20) / 100 = 17.40

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 347 69.40

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพภายในใหได

มาตรฐาน เปาประสงค สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการบริหารตามหลักธร

รมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาและจัดระบบบริหารสถานศึกษาให

มีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แผนงานท่ี 18 : สง

เสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบชุมชนมีสวนรวม แผนงานที่

19 : การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยในการบริหาร แผนงานท่ี 20 : จัด

ทําแผนงานบริหารความเสี่ยงในการบริหารโดยมีสวนรวมของบุคลากร

ภายใน

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพภายในใหได

มาตรฐาน เปาประสงค สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการบริหารตามหลักธร

รมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาและจัดระบบบริหารสถานศึกษาให

มีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แผนงานที่ 18 : สง

เสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบชุมชนมีสวนรวม แผนงานที่

19 : การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยในการบริหาร แผนงานที่ 20 : จัด

ทําแผนงานบริหารความเสี่ยงในการบริหารโดยมีสวนรวมของบุคลากร

ภายใน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

ท่ีอยู : 888 หมู 2 ต.ทาเกษม อ.เมืองสระแกว

จ.สระแกว 

โทร: 037-447-320 

E-mail: hightech@outlook.co.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

141 (ปวช.) 

48 (ปวส.)

จํานวนครู

13

ผูอํานวยการ นายสมพร ฉลวย

โทร 0852403887

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

69.4
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 0 130 52

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 0 38 76

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 0 87 87

4. ดานการมีสวนรวม 10 0 50 100

5. ดานปจจัยพื้นฐาน 10 0 42 84

รวม 100 69.4
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

ท่ีอยู : 888 หมู 2 ต.ทาเกษม อ.เมืองสระแกว

จ.สระแกว 

โทร: 037-447-320 

E-mail: hightech@outlook.co.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

141 (ปวช.) 

48 (ปวส.)

จํานวนครู

13

ผูอํานวยการ นายสมพร ฉลวย

โทร 0852403887

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

69.56
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 52.95

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 81.98

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 73.75

รวม 0.00 69.56
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแกว

ท่ีอยู : 888 หมู 2 ต.ทาเกษม อ.เมืองสระแกว

จ.สระแกว 

โทร: 037-447-320 

E-mail: hightech@outlook.co.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

141 (ปวช.) 

48 (ปวส.)

จํานวนครู

13

ผูอํานวยการ นายสมพร ฉลวย

โทร 0852403887

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

69.56
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 52.95

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 81.98

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 73.75

รวม 0.00 69.56

ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 52.50

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 52.50

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 0.00 53.85

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 76.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 74.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 0.00 89.33

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 88.57

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 90.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 0.00 57.50
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