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คํานํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงาน 
ตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อท่ี ๓ ใหสถานศึกษา   
แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวย
งานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  

ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยความรวมมือของทุกสวนประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น และไดสรุปเพื่อจัด
เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป 

 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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คําช้ีแจง 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผล
การดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
รายงานผล การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด เปนประจําทุกป
การศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและตามข
อเสนอแนะของ หนวยงานตน สังกัดเปนประจําทุกปเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายนอกและปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขอเสนอแนะของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานตนสังกัดหรือ หนวยงานท่ีกํากับดูแล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคกาญจน
ดิษฐ์ประกอบดวย สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร สวนท่ี ๒ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สวนท่ี 
๓ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา สวนท่ี ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สวนท่ี ๕ ผลการ ปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) และ สวนท่ี ๖ สรุป
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ไดรับคําแนะนําจากผูบริหารสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายในสถานศึกษา จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณไว
ณ โอกาสนี้  
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1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปการศึกษา  
 ท่ีจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประกอบดวย  
 1.2 การสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ  
 1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด  
 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  (Best Practice)  
สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  6  
 2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  
 2.3 ขอมูลของสถานศึกษา  
 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา  
 2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  18 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการ  
สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  21 
 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  
 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการ  
สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมิน  40 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม   
สวนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  47  
 6.1 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
ภาคผนวก  48 
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ส่วนที่ 1 
บทสรปุสําหรบัผูบ้ริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2540  เดิมช่ือ
วิทยาลัยเทคนิค  สุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 เดิมเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ดําเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีตามท่ีกําหนดไว้ จํานวน 70 ไร่ เพื่อเป็นสถานท่ี
จัดต้ังวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทําการเรียน   การสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 
2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาการ
บัญชี โดยมีนิยม  เจริญจิต เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก 
ขนาดและที่ต้ัง 
                 ขนาด       มีพื้นท่ีท้ังหมด 70 ไร่ 
                  ท่ีต้ัง        ต้ังอยู่เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 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. พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลดจํานวน
ผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
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      6. พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีสามารถนํามารใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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 
 ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินในภาพรวม.436  ร้อยละของคะแนน 87.20 
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
1.2 จุดเด่น 
     - การจัดการเรียนการสอนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรม และธรรมาภิ
บาลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
     - การจัดการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาคี การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับการศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษา มีระบบการ
นิเทศและการประเมินท่ีหลากหลาย 
     - การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
     - ควรเร่งรัดดําเนินการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติทีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถาน
ประกอบการจนเป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
     - ควรเร่งรัดปรับปรุงระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ในส่วนของ
โครงการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และเพิ่มผลผลิตท่ีเกิดจากวัสดุฝึกเพิ่มขึ้น
ในอัตราก้าวหน้าเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา 
จะต้องมีการส่งเสริมวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดทํา
หลักสูตร การเรียนการวัดผลและประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ ความสามารถ
ของผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    1. การประชุมสัมมนาสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
    2. การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
    3. การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
    4. การขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะ
เรียนควบคู่ไปกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ
ศึกษา 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
    1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    3. การดําเนินการตามแผน 
    4. การจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
    5. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    6. การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
    7. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  
 
 เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ สถานศึกษาได้ยึดหลักการจัดการศึกษา
สถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน   
    2. การส่งเสริมสนับสนุน กํากับ และ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด    
    3. การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา โดยครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรสาขาวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และของชาติ 
    4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
 
หลักการและเหตุผล 
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  กําหนดให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลายหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาลทุกรายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอน 
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 เพื่อให้การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาในระดับแผนกวิชาบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน จึงได้จัดทําโครงการการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา(STAM Education) เป็นการเรียนรู้ท่ี
บูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี
เป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ 
โดยการบูรณาการการเรียนรู้การนําไปใช้และการฝึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ๆ ซึ่ง
จะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนมีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้ังคําถามให้นักเรียนนักศึกษา
สนใจและเรียนรู้ว่าส่ิงท่ีเรียนในห้องเรียนนั้นเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของเรา การพัฒนาขีด
ความสามารถของครู องค์ประกอบในการถ่ายทอดความรู้และการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกถึง
ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทําแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา(STAM 
Education)  
      2. เพื่อประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
      3. เพื่อคัดเลือกผลงานโดดเด่นท่ีเป็นแบบอย่างในการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา
ระดับแผนกวิชา 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
      1. ครูผู้สอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา(STAM Education)  
      2. การประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
      3. ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชา จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ผลงานต่อแผนกวิชา 
      เชิงคุณภาพ 
      1. ครูผู้สอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา(STAM Education)  
      2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชา ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      3. ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาได้รับการ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
      1. สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีจัดทําด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา(STAM Education) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
      2. ครู ได้นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
      3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
ที่อยู่ 
   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 191  หมู่ท่ี 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 ได้ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2540  เดิมช่ือ
วิทยาลัยเทคนิค  สุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 เดิมเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ดําเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีตามท่ีกําหนดไว้ จํานวน 70 ไร่ เพื่อเป็นสถานท่ี
จัดต้ังวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทําการเรียน  การสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 
2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาการ
บัญชี โดยมีนิยม  เจริญจิต เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก 
ขนาดและที่ต้ัง 
        ขนาด         มีพื้นท่ีท้ังหมด 70 ไร่ 
         ท่ีต้ัง          ต้ังอยู่เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 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  ระบบทวิภาคี 
           และการส่ือสาร   
สภาพชุมชน 
 ตําบลพลายวาส เป็นท่ีราบลุ่มติดป่าชายเลนสลับกับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่
ยิปซัม เหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นท่ีบางส่วน เหมาะแก่การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ังทะเล ท่ีต้ังของวิทยาลัย  อยู่ห่างจากอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
๑๓.๗๐ กม. และหา่งจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๐.๖๐ กม. จึงสะดวกต่อการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งสินค้า นอกจากนี้พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนุรักษ์ ป่าชายเลนตําบลพลายวาสมีประชากรประมาณ ๖,๔๖๙ คน ความ
หนาแน่นเฉล่ีย ๗๐.๓๒ คน/ตาราง-กิโลเมตร จํานวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน 
สภาพเศรษฐกิจ 
       ตําบลพลายวาส เป็นท่ีราบลุ่มติดป่าชายเลนสลับกับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่
ยิปซัม เหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นท่ีบางส่วน เหมาะแก่การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ังทะเล ท่ีต้ังของวิทยาลัย  อยู่ห่างจากอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
๑๓.๗๐ กม. และหา่งจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๐.๖๐ กม. จึงสะดวกต่อการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งสินค้า นอกจากนี้พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนุรักษ์ ป่าชายเลนตําบลพลายวาสมีประชากรประมาณ ๖,๔๖๙ คน ความ
หนาแน่นเฉล่ีย ๗๐.๓๒ คน/ตาราง-กิโลเมตร จํานวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน 
สภาพสังคม 
       ตําบลพลายวาส เป็นท่ีราบลุ่มติดป่าชายเลนสลับกับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่
ยิปซัม เหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นท่ีบางส่วน เหมาะแก่การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ังทะเล ท่ีต้ังของวิทยาลัย  อยู่ห่างจากอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
๑๓.๗๐ กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๐.๖๐ กม. จึงสะดวกต่อการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งสินค้า นอกจากนี้พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนุรักษ์ ป่าชายเลนตําบลพลายวาสมีประชากรประมาณ ๖,๔๖๙ คน ความ
หนาแน่นเฉล่ีย ๗๐.๓๒ คน/ตาราง-กิโลเมตร จํานวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 72 52 - 124 

ปวช.2 51 37 - 88 

ปวช.3 41 49 - 90 

รวม ปวช. 164 138 - 302 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี 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 

ประเภท 
ทั้ ง ห ม ด
(คน) 

มี ใ บ ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพ(คน) 

ส อ น ต ร ง
สาขา(คน) 

  ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

3 3 - 

  ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ี
ได้รับการรับรอง 

6 6 6 

  ข้าราชการพลเรือน - - - 

  พนักงานราชการครู 12 12 12 

  พนักงานราชการ(อื่น) 1 - - 

ครูพิเศษสอน 13 6 13 

เจ้าหน้าท่ี 8 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

9 - - 

รวม ครู 31 24 31 

รวมทั้งสิ้น 52 24 31 
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 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 3 7 

พาณิชยกรรม 1 1 2 

ศิลปกรรม - - - 

คหกรรม - - - 

เกษตรกรรม - - - 

ประมง - - - 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว - - - 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ - - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 6 5 11 

   
        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 
  อัตลักษณ ์
       ทักษะดี มีใจบริการ 
  เอกลักษณ ์
       จัดการศึกษา  เน้นเครือข่ายความร่วมมือ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาเทคนิคกาญจนดิษฐ์มุ่งมั่น พัฒนา ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประเทศไทย 4.0 
  พันธกิจ 
   1.  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 4. เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลดจํานวนผู้เรียน
ท่ีออกกลางคัน 
 6. พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  
  เป้าประสงค ์
     วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์สถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี 
นํามาสู่การกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากําลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคนดีท่ีมีคุณภาพสู่สังคม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นตามพลวัตของโลก (Dynamic) และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6การบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
     กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตามตามความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ 
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะทาง 
     กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนระดบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับ
กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 
     กลยุทธ์ที่ 1 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
     กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     
 พันธกิจที่ 4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์ วิทยาลัย 
   
 พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลด
จํานวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
     กลยุทธ์ที่ 1 การเยี่ยมบ้านและเครือข่ายผู้ปกครอง 
     กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง 
     กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

    พันธกิจที่ 6 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถนํามาใช้ประะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ  
     กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมต่อยอดสู่เชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
    
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลองค์การมาตรฐานระดับเหรียญทอง
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอร์ฟแวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

รางวัลขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ  ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป ์

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวดแผนส่ือสาร
การตลาด ในหัวข้อ การตลาดกับรถจักยานยนต์ 
เอ.ที.ยอดนิยม Honda All new scoop i 
ภายใต้Concecpt "MY FIRST RIDE MY WAY 
ครั้งแรกมีความหมายเสมอ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้รับมอบหมายจาก
อาชีวศึกษาจังหว้ดสุราษฎร์ธานีให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยท่ีเสียหายจากเหตุวาตภัย 
ซ.ดอนนก 29 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพกลุ่มท่ี 2.2 ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์
(Tooi/Equipment) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร กลุ่มท่ี 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทท่ี 9 ส้่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
กลุ่มท่ี 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถ่ินไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มท่ี 10.2 
กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

   
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ให้การสนับสนุนดําเนินงานการประกวด สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

น้ําจ้ิมข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา โมเดลจําลองระบบโรง
จอดรถ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

สุดยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ เครื่องเติมอากาศใต้น้ํา
แบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

สุดยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ อุปกณ์ดูดเศษเหล็กใน
โรงงาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ณ วัดดอนยา 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ น้ํา
จ้้ิมข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รองชนะเลิศ ภาค อศจ. 

   
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

     รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์  
นําผลงานเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ช่ือผลงาน
ระบบส่ังการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายปัญญาวุธ ช่วยคง  
งานวิจัยการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการ
บริหารจัดการก่อสร้างงานโยธา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนดิษฐ์ 

   
     รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเดชา ใจรังษี  
การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า 

รองชนะเลิศ ชาติ 
บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จํากัด 

นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ์  
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ น้ําจ้ิมข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาว
โห ่

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์  
นําผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "โมเดลจําลองระบบโรงจอดรถ
อัจฉริยะ" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

นายรามนรินทร์ รักษา  
นําผลงานเข้าร่วม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ "อุปกรณ์ระบุตําแหน่งผู้ประสบภัยทางทะเล" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ 

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์  
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"ระบบส้่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
สมาร์ทโฟน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อศจ 

   
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

   รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสิริศักด์ิ ขาวประดิษฐ์  
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติคร้้งท่ี 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
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"เครื่องตรวจจัยก๊าช(LPG) รั่วอัตโนมัติ
แสดงผลบนสมาร์ทโฟน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายเอกลักษณ์ ไชยจันทร์  
นําผลงานเข้าประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"ระบบส่ังการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านสมาร์ทโฟน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

   
     รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเริงชัย เรืองเดช  
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายอานนท์ ชูเกิด  
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวจิรนันท์ ยิ้มพัฒน ์ 
แข่งขันทักษะงานปูน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายพีรัชชัย หยิกยี  
แข่งขันทักษะงานปูน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายเริงชัย เรืองเดช  
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายอานนท์ ชูเกิด  
แข่งขันทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐวุฒิ เพชรัตน์  
เยาวชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวภาราดา เขียวชม  
น้ําจ้ิมข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายธีรวัฒน์ รัตนเดชากร  
การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคําศัพย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวณฤษร เกื้อสม นายมานะศักดิ์ หีตเทศ  
การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องเยือนอ่าวไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวพัชรีย์ พันแจ่ม นายเทวฤทธิ์ เหมทานนท์  
การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องเมนูเกี้ยวสไตล์อินด้ี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นายเอกลักณ์ ไชยจันทร์ นางสาวอรสา หนูหลิบ  
การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องท่องเท่ียวสุราษฎร์ธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวจิรัฐิติกาล นุ่นนุ่ม นางสาวปิยะธิดา คงบาล  
การสร้างส้่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเพิ่มความหวานกับขนม
ไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวธิดารัตน์ เดินจรัส นายประภัทร สินพิชัย  
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เรื่องอาหารไทย 4 ภาค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวกัญญารัตน์ โอทองคํา นางสาวยุวธิดา กล่ินทอง  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวรรณกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวศิริวรรณ แก้วทองศร นายสหวรรษ ทับเมือง  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบสุริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวสายฝน พรหมเกาะ นายมาตริน วิชัยดิษฐ  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวภัทรศยา จิตแก้ว  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสุภาษิตและคําพังเพย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 

นางสาวสายธาร กําเนิดรักษ์ นายเจษฎาพงศ์ มะอนันต์ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศิลปะการวาดภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนดิษฐ์ 
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้

  ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัย
ทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
ผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1) ด้านความรู้ 

1) ด้านความรู้ 
      ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้าน
ความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้   
      1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1.1.1) เชิงปริมาณ  
             - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 146 คน สําเร็จการศึกษา  80 คน 
             - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 37 คน สําเร็จการศึกษา  28  คน 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ 
              ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  54.79 
              ผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  75.67 
       คิดเป็นผู้สําเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 59.01 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี โดยผลผู้สําเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2560  
       1.1.3) ผลสะท้อน 
       สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื่องจากสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึงพอใจต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา 
 
      1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
        1.2.1) เชิงปริมาณ   
              - จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 51 คน 
              - จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
จํานวน 22  คน 
        1.2.2) เชิงคุณภาพ 
              ผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 43.13 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง และสถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด 
อยู่ในระดับ 2 ดาว 
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        1.2.3) ผลสะท้อน 
               จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นท่ียอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียวันละ 5 ราย  
 
      1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
        1.3.1) เชิงปริมาณ 
              จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 
2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 80 ผลงาน  
        1.3.2) เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ในสถานศึกษา และมีผลงานสิงประดิษฐ์ จํานวน 80 ผลงานท่ีได้เผยแพร่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
        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 ให้มีศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพและวิชาการเพิ่มมาข้ึน  
       
 1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
        1.5.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 99  คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 99  คน สอบผ่าน 99 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 40  คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 33 คน ผ่าน 33 คน 
          1.5.2) เชิงคุณภาพ 
                 คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3  
และ ปวส.2  ร้อยละ 100  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
          1.5.3) ผลสะท้อน 
                 ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ท่ีนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ 
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      1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
          1.6.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 99  คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 97 คน สอบผ่าน 57 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 40  คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 39 คน สอบผ่าน 26 คน   
          1.6.2) เชิงคุณภาพ 
                 คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ร้อยละ         มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
          1.6.3) ผลสะท้อน 
                 สถานศึกษาได้จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) ทําให้ผู้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
คะแนนท่ีดี 
 
      1.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา  
          1.7.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 สําเร็จการศึกษา 92 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 สําเร็จการศึกษา 28 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
          1.7.2) เชิงคุณภาพ 
                ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี ผ่านมา มีงานทําใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
100 
          1.7.3) ผลสะท้อน 
                ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ท่ีนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ และได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในการทํางาน และ
ศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา 
 
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1) ด้านความรู้ 
     ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้   
     1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1.1.1) เชิงปริมาณ  
             - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 146 คน สําเร็จการศึกษา  80 คน 
             - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 37 คน สําเร็จการศึกษา  28  คน 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ 
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              ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  54.79 
              ผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  75.67 
       คิดเป็นผู้สําเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 59.01 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี โดยผลผู้สําเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2560  
       1.1.3) ผลสะท้อน 
       สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื่องจากสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึงพอใจต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา 
 
      1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
        1.2.1) เชิงปริมาณ   
              - จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 51 คน 
              - จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
จํานวน 22  คน 
        1.2.2) เชิงคุณภาพ 
              ผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 43.13 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง และสถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด 
อยู่ในระดับ 2 ดาว 
        1.2.3) ผลสะท้อน 
               จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นท่ียอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียวันละ 5 ราย  
 
      1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
        1.3.1) เชิงปริมาณ 
              จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 
2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 80 ผลงาน  
        1.3.2) เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ในสถานศึกษา และมีผลงานสิงประดิษฐ์ จํานวน 80 ผลงานท่ีได้เผยแพร่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
        1.3.3) ผลสะท้อน 
               ได้รับการยอบรับจากสังคม และชุมชน นําไปใช้ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ 
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      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. ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 99  คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 99  คน สอบผ่าน 99 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 40  คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 33 คน ผ่าน 33 คน 
          1.5.2) เชิงคุณภาพ 
                 คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3  
และ ปวส.2  ร้อยละ 100  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
          1.5.3) ผลสะท้อน 
                 ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ท่ีนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ 
 
     1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
          1.6.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 99  คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 97 คน สอบผ่าน 57 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 40  คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 39 คน สอบผ่าน 26 คน   
          1.6.2) เชิงคุณภาพ 
                 คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ร้อยละ         มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
          1.6.3) ผลสะท้อน 
                 สถานศึกษาได้จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) ทําให้ผู้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
คะแนนท่ีดี 
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      1.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา  
          1.7.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 สําเร็จการศึกษา 92 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 สําเร็จการศึกษา 28 คน การมีงานทําและศึกษา
ต่อ จํานวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
         1.7.2) เชิงคุณภาพ 
                ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี ผ่านมา มีงานทําใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
100 
         1.7.3) ผลสะท้อน 
                ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ท่ีนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ และได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในการทํางาน และ
ศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา 
 
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผลสัมฤทธิ์ ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
     3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน      
          3.1.1) เชิงปริมาณ  
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 146 คน สําเร็จการศึกษา  80 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 37 คน สําเร็จการศึกษา  28  คน 
          3.1.2) เชิงคุณภาพ 
                 - ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  54.79 
                 - ผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  75.67 
                 คิดเป็นผู้สําเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 59.01 มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยผลผู้สําเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560  
            3.1.3) ผลสะท้อน 
                  สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน และสถานประกอบการพึง
พอใจต่อผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา 
       
     3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      
           3.2.1) เชิงปริมาณ  
                  - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช.302 คน ระดับ ปวส. 95 คน รวมท้ังส้ิน 397 คน 
                  - จํานวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 381 คน 
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            3.2.2) เชิงคุณภาพ 
                   ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.96 มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
            3.2.3) ผลสะท้อน 
                   นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาชีพ และสถานประกอบการพึงพอใจ
ต่อผู้เรียนท่ีฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
      
     3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      
           3.3.1) เชิงปริมาณ  
                  - จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน  51 คน 
                  - จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน  22 คน 
           3.2.2) เชิงคุณภาพ 
                   ผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิด
เป็นร้อยละ 43.13 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
           3.2.3) ผลสะท้อน 
                 จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นท่ียอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียนวันลา 5 ราย 
      
     3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
           3.4.1) เชิงปริมาณ 
                   จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 
2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 80 ผลงาน  
           3.3.2) เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ในสถานศึกษา และมีผลงานสิงประดิษฐ์ จํานวน 80 ผลงานท่ีได้เผยแพร่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
           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 
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               นักเรียนนักศึกษาได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับภาค 
             3.4.3) ผลสะท้อน 
               นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพและวิชาการเพิ่มมาขึ้น  
      
     3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
          3.6.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 99  คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 99  คน สอบผ่าน 99 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 40  คน รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 33 คน ผ่าน 33 คน 
          3.6.2) เชิงคุณภาพ 
                 คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3  
และ ปวส.2  ร้อยละ 100  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
          3.6.3) ผลสะท้อน 
                 ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ท่ีนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และทํางานทางด้านวิชาชีพ 
  
      3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
            3.7.1) เชิงปริมาณ 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 99  คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 97 คน สอบผ่าน 57 คน 
                 - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 40  คน เข้าสอบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 39 คน สอบผ่าน 26 คน   
             3.7.2) เชิงคุณภาพ 
                 คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ร้อยละ 59.72 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
             3.7.3) ผลสะท้อน 
                 สถานศึกษาได้จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) ทําให้ผู้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
      
     3.8) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา  
             3.8.1) เชิงปริมาณ 
                   - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 สําเร็จการศึกษา 92 คน การมีงานทําและ
ศึกษาต่อ จํานวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
                   - จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 สําเร็จการศึกษา 28 คน การมีงานทําและ
ศึกษาต่อ จํานวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
            3.8.2) เชิงคุณภาพ 
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                ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี ผ่านมา มีงานทําใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
100 
            3.8.3) ผลสะท้อน 
                  ได้รับการยอมรับ และยอกย่องจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก ท่ีนักเรียน
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  
              ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
         1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทีมีการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบทุก 
สาขาวิชา และสาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100  
         1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
     
      1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
         1.2.1) เชิงปริมาณ :  
                 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน 7 สาขางาน  
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                 - 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 
                               แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ประจําปีการศึกษร 2561  
จํานวน 352  รายวิชา 
                               คิดเป็นร้อยละ 72.72 
         1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนได้จัดการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ และเต็มศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพ  
         1.3.3) ผลสะท้อน :  แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ทําให้การด้จัดการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ และเต็มศักยภาพทางด้านงานวิชาชีพ   
      
     1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน  
         1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน 
         1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
         1.4.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
     2.1) การจัดการเรียนการสอน  
          2.1.1) เชิงปริมาณ :  
                    1. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 31 คน 
                    2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  จํานวน 31 คน 
                    3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จํานวน 31 คน 
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                    4. จํานวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน 
                    5. จํานวนครูผู้สอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 31 คน 
         2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดป็นร้อยละ 100 
         2.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพผู้สอน 
      
     2.2) การบริหารจัดการช้ันเรียน  
         2.2.1) เชิงปริมาณ :  
                    1. จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 31 คน 
                    2. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําช้ันเรียน และรายวิชา
เป็นปัจจุบัน 31 คน 
                    3. จํานวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 31 คน 
                    4. จํานวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการเรียน 31 
คน 
                    5. จํานวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ 31 คน 
         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
         2.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย
การจัดการสารสนเทศด้วยระบบบริหารการศึกษา RMS 
      
    2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
         2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน
การจัดการเรียนการสอน 
                  - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษา จํานวน 51  ห้อง  
                  - ห้องสามารถเข้าระบบอินเตอร์ด้วยสัญญาณ WiFi จํานวน 48 ห้อง 
         2.3.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 94.11  
         2.3.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการ
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
3) ด้านการบริหารจัดการ 
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
         3.1.1) เชิงปริมาณ :  
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                   1.  จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 
                   2. จํานวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จํานวน 3 คน  
                   3. จํานวนครูผู้สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 คน 
                   4. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 
                   5. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 31 คน 
         3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 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 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี  
          3.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการท่ีทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 20 แห่ง  
     3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
          3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 600 Mbps 
          3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการการศึกษา  RMS 
          3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ ว.
เทคนิคกาญจนดิษญ์  WWW.kdtc.ac.th 
      
      3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          3.4.1) เชิงปริมาณ :  
                    1. ทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  คิดร้อยละ 100 
                    2. ผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 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 ท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อย
ละ 100 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

          3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพ  
          3.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
     3.6) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
          3.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการ พัฒนาให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100  
          3.6.2) เชิงคุณภาพ : อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับความพึงพอใจในการใช้
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
          3.6.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวก ในการเรียนการสอน
และมีประสิทธิภาพ 
     3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
          3.7.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษาได้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง  
                      - ระบบไฟฟ้า  
                      - ระบบประปา  
                      - การคมนาคมภายในสถานศึกษา   
                      - ระบบการส่ือสารภายใน  
                      - ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบํารุงรักษาะ 
         3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน   อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม 
         3.7.3) ผลสะท้อน : บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอย่างดี  
     3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
         3.8.1) เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษา เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
         3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
         3.8.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับดี 
     3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
         3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน และ
สถานศึกษา โดยความเร็วอินเตอร์ท่ี 600 Mbps 
         3.9.2) เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้สะดวกในการค้นหาข้อมูล 
         3.9.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจขต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เป็นอย่างดี 
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     3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
         3.10.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จํานวน 51 ห้องเรียน  
                                จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีเข้าอินเตอร์ได้  จํานวน 48 ห้องเรียน                                  
         3.10.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 94.11 
         3.10.3) ผลสะท้อน :  บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
 
4) ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
     4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี  
         4.1.1) เชิงปริมาณ :  
                1..  จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 
                2. จํานวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จํานวน 3 คน  
                3. จํานวนครูผู้สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 คน 
                4. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 
                5. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 31 คน 
 
         4.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 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 : สถานประกอบการท่ีทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
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  
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     4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
         4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน และ
สถานศึกษา โดยความเร็วอินเตอร์ท่ี 600 MBps 
         4.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้สะดวกในการค้นหาข้อมูล 
         4.4.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจขต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เป็นอย่างดี 
 
     4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
         4.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จํานวน 51 ห้องเรียน  
                             จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีเข้าอินเตอร์ได้  จํานวน 48 ห้องเรียน                                  
         4.5.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 
         4.5.3) ผลสะท้อน :  บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
 
4.2.2 จุดเด่น 
- การบริการชุมชนและจิตอาสา  
    - องค์กร หน่วยงานภายนอก ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
    - การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้
สะดวกในการค้นหาข้อมูล ยังไม่ครอบครุมทุกพื้นท่ี 
 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษาทําความร่วมมือสถานประกอบการท่ีทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
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.  จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 
               2. จํานวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จํานวน 3 คน  
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               3. จํานวนครูผู้สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 คน 
               4. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 
               5. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 31 คน 
         1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 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 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี  
          1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการท่ีทําความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 20 แห่ง  
 
     1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
          1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 600 MBps 
          1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการการศึกษา  RMS 
          1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ ว.
เทคนิคกาญจนดิษญ์  WWW.kdtc.ac.th 
 
     1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
          1.5.1) เชิงปริมาณ : ทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 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  
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         1.5.3) ผลสะท้อน : มีการบรั้การชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่าย และฝึกฝนความ
ชํานาญ 
 
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
     2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
         2.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษาได้นําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ การเข้าประกวด "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" จํานวน 11 ผลงาน 
         2.1.2) เชิงคุณภาพ : ได้รับรางวัล การเข้าประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่" ระดับภาค ผลงาน น้ําจ้่ิมข้าวมันไก่จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ รางวัล เหรียญทองแดง 
         2.1.3) ผลสะท้อน : ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ได้รับการยอมรับและได้นํามาพัฒนาต่อ
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ 
      
     2.2) การจัดการเรียนการสอน  
         2.2.1) เชิงปริมาณ :  
                    1. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 31 คน 
                    2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  จํานวน 31 คน 
                    3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จํานวน 31 คน 
                    4. จํานวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน 
                    5. จํานวนครูผู้สอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 31 คน 
         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
         2.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพผู้สอน 
 
4.3.2 จุดเด่น 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ร่วมมือกับุคคล ชุมชน องค์การต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
     1. การฝึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส่ัน หลักสูตร "การจัดดอกไม้สด" มองเป็นของขวัญให้แก่
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
     2.การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน "หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ "เพื่อมองเป็น
ของขวัญให้แก่ประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2562 
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     3. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส่ัน "การจับจีบผูกผ้า" เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 
 
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 
เพื่อให้การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์   
       -  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดควมเชียวชาญ ชํานาญ ทางด้านงานวิชาชีพชีพ 
และวิชาการมากยิ่งขี้น  
       -  นําผลงาน นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อย่างเต็มศักยภาพ 
       -  จัดสรรงบสนับสนุบ เพื่อดําเนินการจัดทําผลงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
เพื่อให้การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์   
         -  จัดสรรงบสนับสนุบ เพื่อดําเนินการจัดทําผลงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
         -  ดําเนินการจัดทําผลงานให้ตอบสนองต่อความของชุมชน 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 83.76 

   ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 83.33 

   ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 83.33 

   ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท้่ีพึงประสงค์ 84.62 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 85.14 

   ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 

   ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 

   ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 92.00 

   ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 88.57 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 82.50 

   ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.00 

   ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 70.00 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.80 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 ยอดเย่ียม (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  
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

ตามเกณฑ์การประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษา 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้ 

5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.1 

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ําหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 ปานกลาง 2 4 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเย่ียม 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 หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

2 ปานกลาง 3 6 

4 
ผล ง าน ข อง ผู้ เ รี ย น ด้ า นน วั ตก ร ร ม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1 
กําลัง
พัฒนา 

3 3 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 20 100 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ําหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2 ปานกลาง 3 6 

8 
การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 210 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 250 84 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
 ยอดเย่ียม (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 หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2 
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ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเป็น
รายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ําหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  

5 
 

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

1.2 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1 
กําลัง
พัฒนา 

3 3 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ   

5 
 

2.1 
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

2.2 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การ
ปฏิบั ติ ท่ี เน้น ผู้ เรี ยน  เป็น สําคัญและ
นําไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเย่ียม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 38 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 76 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเย่ียม (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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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตําแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการ
บริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3 

 
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเป็น
รายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ําหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ําหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน 
  

10 
 

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเย่ียม 5 25 

1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเย่ียม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 3 ดี 2 6 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  

10 
 

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเย่ียม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 96 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 96 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยอดเย่ียม (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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5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4 

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ําหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเย่ียม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเย่ียม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ยอดเย่ียม (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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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอํานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.5 
 
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ําหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเย่ียม 2 10 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

1 
กําลัง
พัฒนา 

2 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 42 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 84 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ยอดเย่ียม (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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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6 

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเป็นรายด้าน 

ท่ี 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 
 ยอดเย่ียม (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  
แผนพัฒนาเพื่อยกระดบัคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 

     - ควรเร่งรัดดําเนินการพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติทีพึง
ประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางาน
ในถานประกอบการจนเป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น  
      - ควรเร่งรัดปรับปรุงระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ ในส่วนของ
โครงการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และเพิ่มผลผลิตท่ีเกิดจากวัสดุฝึก
เพิ่มข้ึนในอัตราก้าวหน้าเพื่อตอบสนองเกณฑ์การ
ประเมิน 

      สถานศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
     1. โครงการประชุมช้ีแจ้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อนํามาสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      2. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญพิเศษฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
      3. โครงการจัดทําหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการในกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ  
      4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูและ
บุคลากรตามหลักธรรมมาภิบาล  
      5. โครงการยกระดับองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาญจน
ดิษฐ์ 
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