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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงาน
ตนสั งกั ด หนวยงานที่ เ กี่ย วของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่ อนํ าไปสู การพั ฒนาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๓ ใหสถานศึกษา
แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวย
งานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑ โดยความรวมมือของทุก สวนประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น และไดสรุปเพื่อจั ด
เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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คําชี้แจง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีหนาที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษาติดตามผล
การดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
รายงานผล การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด เปนประจําทุกป
การศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและตามข
อเสนอแนะของ หนวยงานตน สังกัดเปนประจําทุกปเพื่อนําไปสู การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาตามขอเสนอแนะของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานตนสังกัดหรือ หนวยงานที่กํากับดูแล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคกาญจน
ดิษฐ์ประกอบดวย สวนที่ ๑ บทสรุปสําหรับผู บริหาร สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สวนที่
๓ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา สวนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สวนที่ ๕ ผลการ ปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) และ สวนที่ ๖ สรุป
แผนพั ฒนาการจั ด การศึ กษาของ สถานศึ กษา การจัด ทํา รายงานผลการประเมิน ตนเองของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ไดรับคําแนะนําจากผู บริหารสถานศึกษา ผู ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกฝายในสถานศึกษา จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณไว
ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พฤษภาคม 2562
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 เดิมชื่อ
วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตามที่กําหนดไว้ จํานวน 70 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่
จัดตั้งวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทําการเรียน การสอนครั้ง แรกในปีการศึกษา
2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาการ
บัญชี โดยมีนิยม เจริญจิต เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด
มีพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร่
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปรัชญา
เพียรสร้างจิตสํานึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีใจบริการ
อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา
เอกลักษณ์
จัดการศึกษา เน้นเครือข่ายความร่วมมือ
วิสัยทัศน์
วิทยาเทคนิคกาญจนดิษฐ์มุ่งมั่น พัฒนา ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเทศ
ไทย 4.0
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา
5. พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และลดจํานวน
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน
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6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สามารถนํามารใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ด้าน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
ด้านที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
คะแนนประเมิน 210 ร้อยละของคะแนะ 42.00
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คะแนนประเมิน 38 ร้อยละของคะแนน 7.60
ด้านที่ 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
คะแนนประเมิน 96 ร้อยละของคะแนน 19.20
ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วม
คะแนนประเมิน 50 ร้อยละของคะแนน 10.00
ด้านที่ 5 ปัจจัยพื้นฐาน
คะแนนประเมิน 52 ร้อยละของคะแนน 8.40
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม.436 ร้อยละของคะแนน 87.20
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่น
การจัดการเรียนการสอนยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรม และธรรมาภิ
บาลในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ฝึ ก ฝนพั ฒนาผู้ เ รี ย นและฝึก อบรมวิ ช าชี พให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
การจัดการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาคี การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษา มีระบบการ
นิเทศและการประเมินที่หลากหลาย
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเร่งรัดดําเนินการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติทีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ควรเร่ ง รัด ปรับ ปรุง ระดับ คุ ณภาพในการบริห ารการเงิ นและงบประมาณ ในส่ วนของ
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และเพิ่มผลผลิตที่เกิดจากวัสดุฝึกเพิ่มขึ้น
ในอัตราก้าวหน้าเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา
จะต้องมีการส่งเสริมวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดทํา
หลักสูตร การเรียนการวัดผลและประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ ความสามารถ
ของผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. การประชุมสัมมนาสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2. การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
4. การขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะ
เรียนควบคู่ไปกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ
ศึกษา
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนดิ ษ ฐ์ ไ ด้จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การดําเนินการตามแผน
4. การจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
5. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ สถานศึ ก ษาได้ ยึ ด หลั ก การจั ด การศึ ก ษา
สถานศึกษา ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การส่งเสริมสนับสนุน กํากับ และ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
3. การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา โดยครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรสาขาวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และของชาติ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ กําหนดให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลายหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาลทุกรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

เพื่ อให้ก ารจั ดทํ า แผนการจั ดการเรีย นรู้ ร ายวิช าสอดคล้อ งกับ หลั กสู ต รฐานสมรรถนะ
รายวิชาในระดับแผนกวิชาบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน จึงได้จัดทําโครงการการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา(STAM Education) เป็นการเรียนรู้ที่
บูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่
โดยการบูรณาการการเรียนรู้การนําไปใช้และการฝึกการคิดเพื่อ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ๆ ซึ่ง
จะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนมีความสําคัญ อย่างยิ่งที่จะตั้งคําถามให้นักเรียนนักศึกษา
สนใจและเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของเรา การพัฒนาขีด
ความสามารถของครู องค์ประกอบในการถ่า ยทอดความรู้และการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกถึง
ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทําแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา(STAM
Education)
2. เพื่อประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
3. เพื่อคัดเลือกผลงานโดดเด่นที่เป็นแบบอย่างในการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา
ระดับแผนกวิชา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครู ผู้ สอนทุ ก คนจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิ บาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา(STAM Education)
2. การประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
3. ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชา จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ผลงานต่อแผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
1. ครู ผู้ สอนทุ ก คนจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา(STAM Education)
2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชา ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรีย นรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาได้รับการ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถานศึ ก ษามี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าที่ จั ด ทํ า ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะ
เต็ม ศึกษา(STAM Education) เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็น ไปตามนโยบายสํ านัก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
2. ครู ได้นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 191 หมู่ที่ 7 ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 077-313406
โทรสาร 077-313406
E-mail Suratthani02@vec.mail.go.th
Website www.kdtc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 เดิมชื่อ
วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตามที่กําหนดไว้ จํานวน 70 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่
จัดตั้งวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทําการเรียน การสอนครั้ง แรกในปีการศึกษา
2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาการ
บัญชี โดยมีนิยม เจริญจิต เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด
มีพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร่
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
การจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 7 สาขางาน ดังนี้
- สาขางานยานยนต์
ระบบทวิภาคี
- สาขางานจักยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก ระบบปกติ
- สาขางานเครื่องมือกล
ระบบปกติ
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง
ระบบปกติ
- สาขางานก่อสร้าง
ระบบปกติ
- สาขางานการบัญชี
ระบบปกติ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบปกติ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5 สาขางาน ดังนี้
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
ระบบทวิภาคี
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
ระบบทวิภาคี
- สาขางานโยธา
ระบบทวิภาคี
- สาขางานการบัญชี
ระบบทวิภาคี
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- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ระบบทวิภาคี

สภาพชุมชน
ตําบลพลายวาส เป็นที่ราบลุ่มติดป่าชายเลนสลับกับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่
ยิปซัม เหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นที่บางส่วน เหมาะแก่การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งทะเล ที่ตั้งของวิทยาลัย อยู่ห่างจากอําเภอกาญจนดิษฐ์
๑๓.๗๐ กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๐.๖๐ กม. จึงสะดวกต่อการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งสินค้า นอกจากนี้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่ องเที่ยวอนุรักษ์ ป่า ชายเลนตํ าบลพลายวาสมี ประชากรประมาณ ๖,๔๖๙ คน ความ
หนาแน่นเฉลี่ย ๗๐.๓๒ คน/ตาราง-กิโลเมตร จํานวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน
สภาพเศรษฐกิจ
ตําบลพลายวาส เป็นที่ราบลุ่มติดป่าชายเลนสลับกับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่
ยิปซัม เหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นที่บางส่วน เหมาะแก่การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งทะเล ที่ตั้งของวิทยาลัย อยู่ห่างจากอําเภอกาญจนดิษฐ์
๑๓.๗๐ กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๐.๖๐ กม. จึงสะดวกต่อการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งสินค้า นอกจากนี้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่ องเที่ยวอนุรักษ์ ป่า ชายเลนตํ าบลพลายวาสมี ประชากรประมาณ ๖,๔๖๙ คน ความ
หนาแน่นเฉลี่ย ๗๐.๓๒ คน/ตาราง-กิโลเมตร จํานวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน
สภาพสังคม
ตําบลพลายวาส เป็นที่ราบลุ่มติดป่าชายเลนสลับกับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่
ยิปซัม เหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นที่บางส่วน เหมาะแก่การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งทะเล ที่ ตั้งของวิทยาลัย อยู่ห่างจากอําเภอกาญจนดิษฐ์
๑๓.๗๐ กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๐.๖๐ กม. จึงสะดวกต่อการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งสินค้า นอกจากนี้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่ องเที่ยวอนุรักษ์ ป่า ชายเลนตํ าบลพลายวาสมี ประชากรประมาณ ๖,๔๖๙ คน ความ
หนาแน่นเฉลี่ย ๗๐.๓๒ คน/ตาราง-กิโลเมตร จํานวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

72

52

-

124

ปวช.2

51

37

-

88

ปวช.3

41

49

-

90

รวม ปวช.

164

138

-

302

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

-

55

55

ปวส.2

-

40

40

รวม ปวส.

-

95

95
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ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า

สําเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

101

65

64.36

ปวส.2

44

44

100.00

รวม

145

109

75.17

ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเข้า

สําเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

146

80

54.79

ปวส.2

37

28

75.68

รวม

183

108

59.02

ข้อมูลบุคลากร
ทั้ ง ห ม ด มี ใ บ ป ร ะ ก อ บ ส อ น ต ร ง
(คน)
วิชาชีพ(คน)
สาขา(คน)

ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

3

3

-

ข้ า ราชการครู / ครู เ อกชนที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ / ผู้ ที่
ได้รับการรับรอง

6

6

6

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

พนักงานราชการครู

12

12

12

พนักงานราชการ(อื่น)

1

-

-

ครูพิเศษสอน

13

6

13

เจ้าหน้าที่

8

-

-

บุ ค ลากรอื่ น ๆ (นั ก การภารโรง/ ยามรั ก ษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)

9

-

-

รวม ครู

31

24

31

รวมทั้งสิ้น

52

24

31
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)

รวม
(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

4

3

7

พาณิชยกรรม

1

1

2

ศิลปกรรม

-

-

-

คหกรรม

-

-

-

เกษตรกรรม

-

-

-

ประมง

-

-

-

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-

-

-

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

-

-

-

เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร

1

1

2

รวมทั้งสิ้น

6

5

11

ประเภทวิชา

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน

4

อาคารปฏิบัติการ

2

อาคารวิทยบริการ

0

อาคารอเนกประสงค์

1

อาคารอื่น ๆ

2

รวมทั้งสิ้น

9

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

งบบุคลากร

9,094,510.00

งบดําเนินงาน

1,280,000.00

งบลงทุน

1,400,000.00
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ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

งบเงินอุดหนุน

95,000.00

งบรายจ่ายอื่น

3,360,993.00

รวมทั้งสิ้น

15,230,503.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
เพียรสร้างจิตสํานึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีใจบริการ
เอกลักษณ์
จัดการศึกษา เน้นเครือข่ายความร่วมมือ
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิท ยาเทคนิค กาญจนดิ ษฐ์ มุ่ ง มั่น พั ฒนา ยกระดับ คุ ณภาพ การศึก ษาเพื่ อ ผลิต และพั ฒ นา
กําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประเทศไทย 4.0
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา
5. พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และลดจํานวนผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน
6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
เป้าประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางและแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี
นํามาสู่การกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากําลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคนดีที่มีคุณภาพสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาที่เป็นตามพลวัตของโลก (Dynamic) และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6การบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิต และพัฒนาผู้เ รีย นและฝึก อบรมวิช าชีพ ให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตามตามความ
ต้องการของภาคผู้ใช้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะทาง
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา
พันธกิจ ที่ 2 พั ฒนาระบบการบริห ารจัดการสู่ส ถานศึ กษาธรรมาภิ บาลและปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนระดบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับ
กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจที่ 4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์ วิทยาลัย
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และลด
จํานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
กลยุทธ์ที่ 1 การเยี่ยมบ้านและเครือข่ายผู้ปกครอง
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานที่เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

พันธกิจที่ 6 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่สามารถนํามาใช้ประะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมต่อยอดสู่เชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ภาค

องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สิ่ง ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอร์ฟแวร์และระบบ
รองชนะเลิศ
สมองกลฝังตัว

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

รางวั ล ขวั ญ ใจผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า น
รางวัลอื่น ๆ
หัตถศิลป์

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ผ่า นเข้ า รอบคั ด เลื อ กการประกวดแผนสื่ อ สาร
การตลาด ในหัวข้อ การตลาดกับรถจักยานยนต์
เอ.ที.ยอดนิยม Honda All new scoop i รางวัลอื่น ๆ
ภายใต้Concecpt "MY FIRST RIDE MY WAY
ครั้งแรกมีความหมายเสมอ

จังหวัด

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้รับมอบหมายจาก
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หว้ ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ใ ห้ดํ า เนิ น การ
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่เสียหายจากเหตุวาตภัย รางวัลอื่น ๆ
ซ.ดอนนก 29 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบ
รองชนะเลิศ
อาชี พกลุ่ มที่ 2.2 ด้านเครื่ องมื อหรื ออุป กรณ์
(Tooi/Equipment)

จังหวัด

อศจ.

รางวั ล องค์ ก ารมาตรฐานระดั บ เหรี ย ญทอง
รางวัลอื่น ๆ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 7 สิ่ งประดิษฐ์ด้ านผลิตภัณ ฑ์ รองชนะเลิศ
อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

จังหวัด

อศจ

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 9 ้งประดิ
สิ่
ษฐ์ ด้า นหั ตถศิล ป์ รองชนะเลิศ
กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย

จังหวัด

อศจ.

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
รองชนะเลิศ
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 10.2
กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

จังหวัด

อศจ.

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ให้ ก ารสนั บ สนุ น ดํ า เนิ น งานการประกวด สุ ด ยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน รางวัลอื่น ๆ
รุ่นใหม่

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

น้ําจิ้มข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา โมเดลจําลองระบบโรง
รองชนะเลิศ
จอดรถ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเติมอากาศใต้น้ํา
รางวัลอื่น ๆ
แบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อุปกณ์ดูดเศษเหล็กใน
รางวัลอื่น ๆ
โรงงาน

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ผู้ บ ริ ห าร คณะครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
รางวัลอื่น ๆ
ร่ ว มทํ า กิ จ กรรมจิ ต อาสาเพื่ อ ชุ ม ชน ณ วั ด ดอนยา
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ น้ํา
รองชนะเลิศ
้มข้
จิ้ าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่

ภาค

อศจ.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์
นําผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน รองชนะเลิศ
ระบบสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายปัญญาวุธ ช่วยคง
งานวิจัยการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการ
บริหารจัดการก่อสร้างงานโยธา

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนดิษฐ์

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

นายเดชา ใจรังษี
การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จํากัด

นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ์
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ น้ําจิ้มข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาว
โห่

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์
นําผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "โมเดลจําลองระบบโรงจอดรถ
อัจฉริยะ"

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.

นายรามนรินทร์ รักษา
นําผลงานเข้าร่วม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คน รางวัลอื่น ๆ
รุ่นใหม่ "อุปกรณ์ระบุตําแหน่งผู้ประสบภัยทางทะเล"

จังหวัด

อศจ

ภาค

อศจ

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"ระบบส่้งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
สมาร์ทโฟน

รางวัลอื่น ๆ

ระดับ

ให้โดย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายสิริศักดิ์ ขาวประดิษฐ์
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติค้งที
ร้ ่ 27 สาขาก่ออิฐจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ ภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 11
สุราษฎร์ธานี

นายประกายสิน เพ็ชรัตน์
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาววรัญญา เจ๊ะยะหลี
ประกวดพูดสาธิตภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวธิดารัตน์ เดินจรัส
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
รางวัลอื่น ๆ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"เครื่องตรวจจัยก๊าช(LPG) รั่วอัตโนมัติ
แสดงผลบนสมาร์ทโฟน

จังหวัด

อศจ.

นายเอกลักษณ์ ไชยจันทร์
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"ระบบสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านสมาร์ทโฟน

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายเริงชัย เรืองเดช
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายอานนท์ ชูเกิด
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวจิรนันท์ ยิ้มพัฒน์
แข่งขันทักษะงานปูน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายพีรัชชัย หยิกยี
แข่งขันทักษะงานปูน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายเริงชัย เรืองเดช
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายอานนท์ ชูเกิด
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายณัฐวุฒิ เพชรัตน์
เยาวชนดีเด่น

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวภาราดา เขียวชม
น้ําจิ้มข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.

นายธีรวัฒน์ รัตนเดชากร
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคําศัพย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสัตว์

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวณฤษร เกื้อสม นายมานะศักดิ์ หีตเทศ
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องเยือนอ่าวไทย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวพัชรีย์ พันแจ่ม นายเทวฤทธิ์ เหมทานนท์
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องเมนูเ้ยวสไตล์
กี
อินดี้

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นายเอกลักณ์ ไชยจันทร์ นางสาวอรสา หนูหลิบ
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวจิรัฐิติกาล นุ่นนุ่ม นางสาวปิยะธิดา คงบาล
การสร้างสื้ออิ
่ เล็กทรอนิกส์ เรื่องเพิ่มความหวานกับขนม
ไทย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวธิดารัตน์ เดินจรัส นายประภัทร สินพิชัย
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เรื่องอาหารไทย 4 ภาค

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวกัญญารัตน์ โอทองคํา นางสาวยุวธิดา กลิ่นทอง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวรรณกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวศิริวรรณ แก้วทองศร นายสหวรรษ ทับเมือง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบสุริยะ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวสายฝน พรหมเกาะ นายมาตริน วิชัยดิษฐ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสื่อสารข้อมูลและ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวภัทรศยา จิตแก้ว
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสุภาษิตและคําพังเพย

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

นางสาวสายธาร กําเนิดรักษ์ นายเจษฎาพงศ์ มะอนันต์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศิลปะการวาดภาพ

วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัด การอาชี วศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผู้ สําเร็จ การศึกษาอาชีวศึ กษาให้ มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และมีสุขภาวะ
ที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้ าที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีป ระสิ ทธิ ภาพ มี ค วามสํ า เร็ จในการดํา เนิ น การตามนโยบายสํ าคั ญ ของหน่ วยงานต้น สัง กั ดหรื อ
หน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึก ษาใช้ หลัก สูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อ งกับความต้องการของผู้ เรีย น ชุม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ กษามีค วามสํ า เร็ จในการดํ าเนิน การบริ หารจั ดการสถานศึ ก ษา ตามนโยบายสํ าคั ญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา ผู้เรี ยน หรือ ร่วมกับบุ คคล ชุม ชน องค์ กรต่ าง ๆ ที่ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้
1) ด้านความรู้
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 146 คน สําเร็จการศึกษา 80 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 37 คน สําเร็จการศึกษา 28 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 54.79
ผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.67
คิดเป็นผู้สําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 59.01 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี โดยผลผู้สําเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูง ขึ้นกว่าปีการศึกษา
2560
1.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื่องจากสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึง พอใจต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 51 คน
- จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน 22 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 43.13 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง และสถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด
อยู่ในระดับ 2 ดาว

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1.2.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 5 ราย
1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ
จํา นวนผลงาน นวัต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื อ งานวิ จัย ในปี การศึ กษา
2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 80 ผลงาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ในสถานศึกษา และมีผลงานสิงประดิษฐ์ จํานวน 80 ผลงานที่ได้เผยแพร่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอบรับจากสังคม และชุมชน นําไปใช้ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ
1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะงานคอนกรีต
1.4.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับภาค
1.4.3) ผลสะท้อน
นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพและวิชาการเพิ่มมาขึ้น
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จํานวน 99 คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 99 คน สอบผ่าน 99 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 40 คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 33 คน ผ่าน 33 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.5.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ที่นักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้น ปีที่ 3 จํานวน 99 คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 97 คน สอบผ่าน 57 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 40 คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 39 คน สอบผ่าน 26 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้ อยละของผู้เข้ าทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ด้ านอาชี วศึ กษา ( V-NET)
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ร้อยละ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.6.3) ผลสะท้อน
สถานศึ ก ษาได้ จัด ทํ า โครงการเตรี ยมความพร้อ มของผู้ เรี ย นเพื่ อ ทดสอบการศึ ก ษา
ระดับชาติ (V-NET) ทําให้ผู้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
คะแนนที่ดี
1.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สําเร็จการศึกษา 92 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สําเร็จการศึกษา 28 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.7.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีง านทําใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ
100
1.7.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ที่นักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ และได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในการทํางาน และ
ศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1) ด้านความรู้
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 146 คน สําเร็จการศึกษา 80 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 37 คน สําเร็จการศึกษา 28 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 54.79
ผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.67
คิดเป็นผู้สําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 59.01 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี โดยผลผู้สําเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูง ขึ้นกว่าปีการศึกษา
2560
1.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สํา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื่องจากสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึง พอใจต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 51 คน
- จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน 22 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 43.13 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง และสถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด
อยู่ในระดับ 2 ดาว
1.2.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพ อิสระ อาชีพช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 5 ราย
1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ
จํา นวนผลงาน นวัต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื อ งานวิ จัย ในปี การศึ กษา
2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 80 ผลงาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ในสถานศึกษา และมีผลงานสิงประดิษฐ์ จํานวน 80 ผลงานที่ได้เผยแพร่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอบรับจากสังคม และชุมชน นําไปใช้ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะงานคอนกรีต
1.4.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับภาค
1.4.3) ผลสะท้อน
นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพและวิชาการเพิ่มมา
ขึ้น
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จํานวน 99 คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 99 คน สอบผ่าน 99 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 40 คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 33 คน ผ่าน 33 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.5.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ที่นักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จํานวน 99 คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 97 คน สอบผ่าน 57 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 40 คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 39 คน สอบผ่าน 26 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้ อยละของผู้เข้ าทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ด้ านอาชี วศึ กษา ( V-NET)
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ร้อยละ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.6.3) ผลสะท้อน
สถานศึ ก ษาได้ จัด ทํ า โครงการเตรี ยมความพร้อ มของผู้ เรี ย นเพื่ อ ทดสอบการศึ ก ษา
ระดับชาติ (V-NET) ทําให้ผู้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
คะแนนที่ดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สําเร็จการศึกษา 92 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สําเร็จการศึกษา 28 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.7.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีง านทําใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิ ดเป็นร้อยละ
100
1.7.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ที่นักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ และได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในการทํางาน และ
ศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลั กษณะ ที่พึ ง ประสงค์ ตามรายการประเมินคุ ณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 146 คน สําเร็จการศึกษา 80 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 37 คน สําเร็จการศึกษา 28 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
- ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 54.79
- ผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.67
คิดเป็นผู้สําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 59.01 มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยผลผู้สําเร็ จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูง ขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560
3.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึก ษาได้จัด ระบบดู แลช่ วยเหลือ นัก เรีย น ของ สํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึง
พอใจต่อผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช.302 คน ระดับ ปวส. 95 คน รวมทั้งสิ้น 397 คน
- จํานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 381 คน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.96 มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.2.3) ผลสะท้อน
นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาชีพ และสถานประกอบการพึงพอใจ
ต่อผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 51 คน
- จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 22 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิด
เป็นร้อยละ 43.13 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3.2.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยนวันลา 5 ราย
3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา
2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 80 ผลงาน
3.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ในสถานศึกษา และมีผลงานสิงประดิษฐ์ จํานวน 80 ผลงานที่ได้เผยแพร่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.3.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอบรับจากสังคม และชุมชน นําไปใช้ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ
3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.4.1) เชิงปริมาณ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะงานคอนกรีต
3.4.2) เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

นักเรียนนักศึกษาได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับภาค
3.4.3) ผลสะท้อน
นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพและวิชาการเพิ่มมาขึ้น
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จํานวน 99 คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 99 คน สอบผ่าน 99 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 40 คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 33 คน ผ่าน 33 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.6.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ที่นักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จํานวน 99 คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 97 คน สอบผ่าน 57 คน
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 40 คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 39 คน สอบผ่าน 26 คน
3.7.2) เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้ อยละของผู้เข้ าทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ด้ านอาชี วศึ กษา ( V-NET)
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ร้อยละ 59.72 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3.7.3) ผลสะท้อน
สถานศึ ก ษาได้ จัด ทํ า โครงการเตรี ยมความพร้อ มของผู้ เรี ย นเพื่ อ ทดสอบการศึ ก ษา
ระดับชาติ (V-NET) ทําให้ผู้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
ปานกลาง
3.8) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สําเร็จการศึกษา 92 คน การมีงานทําและ
ศึกษาต่อ จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สําเร็จการศึกษา 28 คน การมีงานทําและ
ศึกษาต่อ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.8.2) เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีง านทําใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ
100
3.8.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ที่นักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ และได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในการทํางาน และ
ศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา
4.1.2 จุดเด่น
นักเรียนนักศึกษามีความถนัดทางด้านงานวิชาชีพ งานฝีมือ มีความชํานาญทางด้านสาขาวิชาชีพ
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ และวิชาพื้นฐาน
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทําโครงการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 7 สาขางาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5 สาขางาน
ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทีมีการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบทุก
สาขาวิชา และสาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100
1.1.3) ผลสะท้ อ น : องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ การยอมรั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ :
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 7 สาขางาน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5 สาขางาน
1.2.2) เชิงคุณภาพ :
- สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิม จํานวน 2
สาขางาน
1.2.3) ผลสะท้อน :
- ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการณ์ ในการเพิ่มศักยภาพ
ทางด้านงานอาชีพ
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษร 2561
จํานวน 484 รายวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ประจําปีการศึกษร 2561
จํานวน 352 รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 72.72
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนได้จัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพ
1.3.3) ผลสะท้อน : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ทําให้การด้จัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพ
1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
1.4.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นพั ฒ นาการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นจั ด การเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
2.1) การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 31 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 31 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 31 คน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

4. จํานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 31 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดป็นร้อยละ 100
2.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพผู้สอน
2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 31 คน
2. จํานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชา
เป็นปัจจุบัน 31 คน
3. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 31 คน
4. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้ง ใจ ในการเรียน 31
คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ 31 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรี ยน โดย
การจัดการสารสนเทศด้วยระบบบริหารการศึกษา RMS
2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน
การจัดการเรียนการสอน
- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษา จํานวน 51 ห้อง
- ห้องสามารถเข้าระบบอินเตอร์ด้วยสัญญาณ WiFi จํานวน 48 ห้อง
2.3.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 94.11
2.3.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึง ระบบสารสนเทศ และการ
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) ด้านการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ :
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน
2. จํานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จํานวน 3 คน
3. จํานวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 คน
4. จํานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 31 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100
3.1.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะ ทางด้านงานวิชาการและวิชาชีพ
3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติง าน
ประจําปี
3.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 20 แห่ง
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 600 Mbps
3.3.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น และข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการการศึกษา RMS
3.3.3) ผลสะท้ อ น : สถานศึ กษามี ร ะบบฐานข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ ว.
เทคนิคกาญจนดิษญ์ WWW.kdtc.ac.th
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ :
1. ทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดร้อยละ 100
2. ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ร้อยละ 80.61
3.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการณ์ และได้รับความ
ร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างดี
3.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการณ์ และได้รับความ
ร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างดี
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ : ทุกสาขาวิชา ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อย
ละ 100
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพ
3.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับความสะดวก ในการจัดการเรี ยนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ
3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ พัฒนาให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100
3.6.2) เชิงคุณภาพ : อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับความพึงพอใจในการใช้
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
3.6.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวก ในการเรียนการสอน
และมีประสิทธิภาพ
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิง ปริม าณ : สถานศึกษาได้มีร ะบบสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน มีการพั ฒนา อย่า ง
ต่อเนื่อง
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบประปา
- การคมนาคมภายในสถานศึกษา
- ระบบการสื่อสารภายใน
- ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบํารุงรักษาะ
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
3.7.3) ผลสะท้อน : บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอย่างดี
3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษา เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
3.8.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับดี
3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ ใช้ง าน และ
สถานศึกษา โดยความเร็วอินเตอร์ที่ 600 Mbps
3.9.2) เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้สะดวกในการค้นหาข้อมูล
3.9.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจขต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เป็นอย่างดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จํานวน 51 ห้องเรียน
จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เข้าอินเตอร์ได้ จํานวน 48 ห้องเรียน
3.10.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 94.11
3.10.3) ผลสะท้อน : บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
4) ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณ :
1.. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน
2. จํานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จํานวน 3 คน
3. จํานวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 คน
4. จํานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 31 คน
4.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100
4.1.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะ ทางด้านงานวิชาการและวิชาชีพ
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา
4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี
4.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 20 แห่ง
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้ง าน และ
สถานศึกษา โดยความเร็วอินเตอร์ที่ 600 MBps
4.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้สะดวกในการค้นหาข้อมูล
4.4.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจขต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เป็นอย่างดี
4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จํานวน 51 ห้องเรียน
จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เข้าอินเตอร์ได้ จํานวน 48 ห้องเรียน
4.5.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ
4.5.3) ผลสะท้อน : บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
4.2.2 จุดเด่น
- การบริการชุมชนและจิตอาสา
- องค์กร หน่วยงานภายนอก ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
- การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้
สะดวกในการค้นหาข้อมูล ยังไม่ครอบครุมทุกพื้นที่
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาทําความร่วมมือสถานประกอบการที่ทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี เพื่อนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน
2. จํานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จํานวน 3 คน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

3. จํานวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 คน
4. จํานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 31 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100
1.1.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะ ทางด้านงานวิชาการและวิชาชีพ
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติง าน
ประจําปี
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 20 แห่ง
1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 600 MBps
1.3.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น และข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการการศึกษา RMS
1.3.3) ผลสะท้ อ น : สถานศึ กษามี ร ะบบฐานข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ ว.
เทคนิคกาญจนดิษญ์ WWW.kdtc.ac.th
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.5.1) เชิงปริมาณ : ทุกสาขาวิชา ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อย
ละ 100
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพ
1.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา โครงการพัฒนรูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0 )
1.5.2) เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกาาเกิดความชํานาญด้านวิชาชีพ และมีจิตอาสาร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1.5.3) ผลสะท้อน : มีการบรั้การชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่าย และฝึกฝนความ
ชํานาญ
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ น การพั ฒ นาการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ า นนวั ต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ตามรายการประเมิ น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษาได้นําผลงานนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ การเข้าประกวด "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" จํานวน 11 ผลงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ได้รับรางวัล การเข้าประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่" ระดับภาค ผลงาน น้ํา้มข้
จิ่ าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ รางวัล เหรียญทองแดง
2.1.3) ผลสะท้อน : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการยอมรับและได้นํามาพัฒนาต่อ
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์
2.2) การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 31 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 31 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 31 คน
4. จํานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 31 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการเรียนการสอนเพื่ อเพิ่มศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพผู้สอน
4.3.2 จุดเด่น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ร่วมมือกับุคคล ชุมชน องค์การต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ดังนี้
1. การฝึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่น หลักสูตร "การจัดดอกไม้สด" มองเป็นของขวัญให้แก่
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
2.การฝึก อบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้ น "หลั กสูตรการผูก ผ้าในงานพิธีต่ าง ๆ "เพื่อมองเป็ น
ของขวัญให้แก่ประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2562
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

3. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั่น "การจับจีบผูกผ้า" เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
เพื่อให้การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดควมเชียวชาญ ชํานาญ ทางด้านงานวิชาชีพชีพ
และวิชาการมากยิ่งขี้น
- นําผลงาน นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อย่างเต็มศักยภาพ
- จัดสรรงบสนับสนุบ เพื่อดําเนินการจัดทําผลงาน ที่มีประสิทธิภาพ
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เพื่อให้การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
- จัดสรรงบสนับสนุบ เพื่อดําเนินการจัดทําผลงาน ที่มีประสิทธิภาพ
- ดําเนินการจัดทําผลงานให้ตอบสนองต่อความของชุมชน
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

คะแนนที่ได้
83.76

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

83.33

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

83.33

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที้พึ่ งประสงค์

84.62

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

85.14

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

84.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

92.00

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

88.57

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

82.50

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

95.00

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

70.00

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

83.80

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เ ป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (ค่าน้ําหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (50)
คะแนน)

รายการประเมิน

1

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

2

ปานกลาง

2

4

2

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผู้ เ รี ย น มี ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ หรื อการประกอบอาชี พ
อิสระ

2

ปานกลาง

3

6

4

ผล ง าน ข อง ผู้ เรี ย น ด้ า น น วั ตก ร ร ม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

1

กําลัง
พัฒนา

3

3

5

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

3

ดี

2

6

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้
า
ํ
หนั
ก
ระดับ
(ค่าน้ําหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (50)
คะแนน)

รายการประเมิน

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

2

ปานกลาง

3

6

8

การมี ง านทํ า และศึ ก ษาต่ อ ของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

210

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเป็น
รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้
า
ํ
หนั
ก
ระดับ
(ค่าน้ําหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

รายการประเมิน

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
1.2 ปรับปรุงรายวิช า หรือปรับปรุ ง รายวิช า
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

1

กําลัง
พัฒนา

3

3

1.1

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

5

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
2.2 ปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น สํ า คั ญ และ
นําไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

2.1

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

38

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตําแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการ
บริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเป็น
รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (ค่าน้ําหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (20)
คะแนน)

รายการประเมิน
1. ครูผู้สอน

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3

ดี

2

6

2. ผู้บริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.2

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

96

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (ค่าน้ําหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

รายการประเมิน

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

6

30

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

50

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (ค่าน้ําหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

1

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

4

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

1

กําลัง
พัฒนา

2

2

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

42

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเป็นรายด้าน

ที่

ด้านการประเมิน

ค่า
น้ําหนัก
(100)

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน
แต่ละด้าน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้ําหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนน
รวมของด้าน

1

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา

50

210

(210 x 50) / 250 =
42.00

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

10

38

(38 x 10) / 50 = 7.60

3

ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

20

96

(96 x 20) / 100 = 19.20

4

การมีส่วนร่วม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5

ปัจจัยพื้นฐาน

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

436

87.20

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
การศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม)
- ควรเร่ งรัด ดํา เนิ นการพัฒนาผู้ เรี ยนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิง
วิ ช าการ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และคุ ณ สมบั ติ ที พึ ง
ประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางาน
ในถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
- ควรเร่งรัดปรับปรุงระดับคุณภาพในการ
บริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ ในส่ ว นของ
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจั ย และเพิ่ม ผลผลิ ตที่เกิ ดจากวัสดุฝึ ก
เพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้าเพื่อตอบสนองเกณฑ์การ
ประเมิน

สถานศึ กษาดํา เนิน การจั ดทํา โครงการเพื่ อ
พั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
1. โครงการประชุมชี้แจ้งสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจเพื่ อนํ า มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ผู้เรียน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
3. โครงการจัด ทํ า หลั กสู ต รรายวิ ช าฐาน
สมรรถนะร่ ว มกั บ สถานประกอบการในกลุ่ ม
วิชาชีพเฉพาะ
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูและ
บุคลากรตามหลักธรรมมาภิบาล
5. โครงการยกระดับองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาญจน
ดิษฐ์
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