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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบดวย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ดานบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สรางความเขาใจใน
นโยบายที่สําคัญของหนวยงานตนสังกัดใหกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ บริหารงาน
แบบมีสวนรวม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย กลยุทธ
แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ มีการสนับสนุน สงเสริมบุคลากรใหมีการ
พัฒนาตนเองในดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน นักเรียน
นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ และไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ จนเปนที่ยอมรับตอชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับ อัตลักษณวิทยาลัย
1.2 จุดเดน
- นักเรียนนักศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมีงานทําและศึกษา
ตอของนักเรียน นักศึกษา
- ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- การมีงานทําและศึกษาตอของนักเรียน นักศึกษา
- การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพ
วารินชําราบ ไดทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสวนรวม
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรวมกัน และความรวมมือกับสถานประกอบการ มีทุน
สนับสนุนใหกับนักเรียน นักศึกษาทุกป มีการจัดสรรงบประมาณวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนทุกสาขาวิชา
- วิทยาลัยไดนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชกับชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- การดูแลผูเรียน การลดปญหาการออกกลางคัน
- สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะภาษาไทย ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร
- ครูผูสอนขาดการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
- ขาดแหลงเรียนรูแตละสาขาวิชา
- สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจากหนวยงาน
ภายนอก
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การปรับระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา ใหมีระบบที่ดียิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาละปญหาการออก
กลางคัน
- ควรปรับพื้นฐานผูเรียน ดานทักษะภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห และการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ
- ครูและบุคลากรวิทยาลัยควรไดรับพัฒนาดานวิชาชีพทุกปและบุคลากรทุกคน
- ทุกแผนกสาขาวิชาควรมีแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนไดจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหความหลาย
หลายมากยิ่งขึ้น
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
โดยใชทรัพยากรรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
ชาติมุงสูการพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทํา
พรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
4. สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร
5. สงเสริมและพัฒนาอาชีพตอชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคูกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษารูศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทํา พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
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อัตลักษณวิทยาลั “เกง ดี มีงานทํา”
เกง หมายถึงมีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง
ดี หมายถึงเปนคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค (มีความรูรับผิดชอบ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธมี
ความผูกพันและมีความรูทักษะวิชาชีพ)
มีงานทํา หมายถึงนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําความรูดานวิชาชีพไป
ประกอบอาชีพไดทุกคน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ มีวัตถุประสงคที่จะจัดการศึกษาดานวิชาชีพสาขาตาง ๆ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้นสอดคลองเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบท และตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานในทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝก
อบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นรวมทั้งประเทศ อันจะ
เปนการเสริมสรางและพัฒนากําลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา (สรางคานิยมอาชีวศึกษา)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนและมาตรการเพิ่มประมาณผูเรียน (สรางคา
นิยมอาชีวศึกษา)
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ความวา การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งตาม
ความดังกลาว มุงสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดนําทักษะวิชาชีพที่ไดศึกษามา นํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
เพื่อชวยเหลือและพัฒนาชุมชนตางๆ
5. วัตถุประสงค
5.1. เสริมสรางใหสมาชิกฯ เกิดความสํานึกในการมีสวนรวมตอการพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถิ่นอยางจริงจัง
และจริงใจ
5.2. สงเสริมใหสมาชิกฯ ไดนําความรูในสาขาวิชาชีพที่ตนเองศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
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ชุมชนทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
5.3. เพื่อสรางและทํานุบํารุงรักษาสาธารณประโยชนในสังคม และชุมชนทองถิ่น
5.4. เพื่อสรางนิยมที่ดีตอการเรียนอาชีวศึกษา
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
6.1.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จํานวน
1,445 คน
6.1.2. บุคลากรในวิทยาลัยฯ
จํานวน
70 คน
เชิงคุณภาพ
6.2.1. การพัฒนาชุมชนตามทองถิ่นที่ตองการความชวยเหลือ
6.2.2. นักเรียน นักศึกษาชมรมคายอาสาพัฒนา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนสิงหาคม 2562 ณ ภายนอกสถานศึกษา
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป จํานวน 3,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1. สมาชิกองคการสามารถใชความรูความสามารถชวยเหลือพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น
9.2. สมาชิกองคการมีจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1. จากการเขารวมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
10.2. จากแบบสอบถาม
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ 187 หมู 7 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท 045854086

โทรสาร 045854087

E-mail sarabun_wrice9@hotmail.com

Website www.wrcice.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
การจัดการศึกษา
สภาพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ณ บริเวณที่ดินปา
สาธารณะประโยชนในชุมชนบานกอ ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 44 ไร
51 ตารางวา เปนสถานศึกษาในเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 10 กิโลเมตรและระยะทาง
หางจากที่วาการอําเภอวารินชําราบ 7 กิโลเมตร การคมนาคม ไป – มา ระหวางจังหวัด อําเภอ และวิทยา
ลัยฯ สะดวก เดินทางโดยรถยนตและรถโดยสารไดหลายเสนทาง นอกจากนี้อําเภอวารินชําราบ ยังเปนที่ตั้ง
ของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกดวย
สภาพสังคม
ปจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ตั้งอยูเลขที่ 187 หมู 7 ถนนวาริน - กันทรลักษณ
ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34190
หมายเลขโทรศัพท 045-854086
หมายเลขโทรสาร 045-854087
Website : http://www.warinice.ac.th
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

0

300

0

300

ปวช.2

0

362

0

362

ปวช.3

0

315

0

315

รวม ปวช.

0

977

0

977

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

164

164

ปวส.2

0

164

164

รวม ปวส.

0

328

328

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
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ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

310

183

59.03

ปวส.2

116

117

100.86

รวม

426

300

70.42

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

368

163

44.29

ปวส.2

131

108

82.44

รวม

499

271

54.31

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย
การ/ ผูชวยผูอํานวยการ

1

1

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

12

12

12

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

9

9

9

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

22

9

9

เจาหนาที่

15

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

7

-

-

รวม ครู

43

30

30

รวมทั้งสิ้น

66

30

30

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
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ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

5

5

10

พาณิชยกรรม

3

3

6

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

8

8

16

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน

2

อาคารปฏิบัติการ

2

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

2

อาคารอื่น ๆ

2
รวมทั้งสิ้น

9

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

งบบุคลากร

2198980.00

งบดําเนินงาน

4781920.00

งบลงทุน

23973480.00

งบเงินอุดหนุน

9144575.58
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ประเภทงบประมาณ
งบรายจายอื่น

จํานวน(บาท)
2527978.85

รวมทั้งสิ้น

42626934.43

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ลํ้าเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปยมพลปญญา มุงพัฒนาชาติ”
อัตลักษณ
“ เกง ดี มีงานทํา ”
เอกลักษณ
“ สถานศึกษา 5 ส.”
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน (VISION)
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
โดยใชทรัพยากรรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอาชีวศึกษาชาติ
มุงสูการพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทํา
พรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พันธกิจ
พันธกิจ (MISSION)
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร
สงเสริมและพัฒนาอาชีพตอชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคูกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา รูศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทํา พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
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เปาประสงค
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ มีวัตถุประสงคที่จะจัดการศึกษาดานวิชาชีพสาขาตาง ๆ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้นสอดคลองเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบท และตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานในทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝก
อบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นรวมทั้งประเทศ อันจะ
เปนการเสริมสรางและพัฒนากําลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง
ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยุทธศาสตร
1. การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู
การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ
การพัฒนาครูทั้งระบบ
การพัฒนาศักยภาพผูเรียน
การวิจัยและถายทอดองคความรู
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
การสงเสริมการมีงานทํา

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผูเรียน
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ 4 สรางเครือขาย และสงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง “การเขียนแผนธุรกิจ” การแขงขันทักษะวิชาชีพ
รางวัล
สาขาวิชาการตลาด ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2560ระหวางวันที่ 1-2
ชาติ สอศ
อื่น ๆ
กุมภาพันธ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเหรียญทอง “การเขียนแผนธุรกิจ”
ชนะ
การแขงขันทักษะ วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาค สอศ
เลิศ
ประจําปการศึกษา 2560
เกียรติบัตร รางวัลชมเชย “The Marketing Challenge” การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการ
ศึกษา 2560ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รางวัล
ภาค สอศ
อื่น ๆ

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง “The Marketing Challenge” การ
อาชีวศึกษา
ชนะ
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
ประจําปการศึกษา 2560
อุบลราชธานี
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รางวัลเหรียญเงิน “การเขียนแผนธุรกิจ” การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา การตลาด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีประจําป
การศึกษา 2560

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง “อุปกรณจับวางฝาหมอ” การแขงขันผลงานสิ่ง
รางวัล
ประดิษฐคนรุนใหมระดับ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา
ภาค สอศ
อื่น ๆ
2560ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง “อุปกรณเติมนํ้าอัตโนมัติแบบถังคํ่า” การ
รางวัล
แขงขันผลงานสิ่งประดิษฐคนรุน ใหม ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจํา
ภาค สอศ
อื่น ๆ
ปการศึกษา 2560ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง “อุปกรณเติมนํ้าอัตโนมัติแบบถังคํ่า” การ
แขงขันผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2560ณ

ชนะ
จังหวัด อศจ
เลิศ

เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง “อุปกรณจับวางฝาหมอ” การแขงขันผลงานสิ่ง
ประดิษฐคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ชนะ
จังหวัด อศจ
เลิศ

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
รางวัลระดับ 4 ดาว ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม "ที่วางฝาหมอและทัพพี"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม "มาลัยใบตาล"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแขงขันทักษะวิชาชีพ "The Marketing Challenge"

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

การแขงขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะงานยานยนตดีเซล "

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

การแขงขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแขงทักาะวิชาพื้นฐาน "การแขงขันประกวดรองเพลงสากลชาย"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแขงขันทักาะวิชาพื้นฐาน "การประกวดรองเพลงสากลหญิง"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแขงทักษะวิชาพื้นฐาน " การแขงขันพูดสาธิตภาษาอังกฤษ"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
"องคการมาตรฐานดีเดน" ระดับเหรีญทอง

สํานักงานคณะ
รางวัล
ภาค กรรมการการ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางศริษา สาระวัล
ครูผูสอนปฎิบัตงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังกวัดอุบลราชธานี

นางชญานิน กอนจันทร
ครูผูสอนปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวศศิธร อระภาพ
ครูผูสอนปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยันต ออนนอม
ครูผูสอนปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นาขจํารัส ชนะสิงห
ครูผูสอนปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐกฤต แสงสวาง
ครูผูสอนปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายบุญสง พรหมมานนท
ผูบริหารปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางลฎาภา แสวงทรัพย
ผูบริหารปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัออุบลราชธานี

นางชื่นจิต เดชโยธิน
ผูบริหารปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายกําธร วงศวิศาลพร
ผูบริหารปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
ผูบริหารปฎิบัติงานดีเดน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวชญานิน กอนจันทร
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน (ครูผูสอน)

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายเพชรสยาม อินทรีย
การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงชายสากล

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี

นางสาวชมัยพร วงมาลี
การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงสากลหญิง

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาววาสนา กองธรรม
รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ประเภทแขงขันทักษะประกวดการพูดในที่สาธารณะ(ภาษาอังกฤษ) เลิศ
อุบลราชธานี
นางสาววาสนา กองธรรม
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาวสิริรักษ จําปาทอง
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาวลลิตา มาลิศรี
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นายธงชัย ปราบภัย
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นายกฤษณพล อินทชยาคม
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นายสุเมธ สายบุญ
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวชมัยภรณ วงมาลี
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวอารีรัตน โทตระกูล
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายปรมินทร อินทยาคม
อุปกรณวางฝาหมอและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวพรทิพย ทาเคลือบ
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวศิริยากรณ พรมสิงห
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นายพงศกร สนสุวัน
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวปนัดดา ศรีสันต
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุวรรณ ทาคําหอ
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุกัญญา นาคม
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวชัญญานุช องรัมย
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาววนียา จําปาปา
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุดารัตน วงษสาลี
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวจามจุรี ชนะกุล
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาววาสนา กองธรรม
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรึ่นใหม ภาค
ภาษาอังกฤษ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวชมัยภรณ วงมาลี
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรึ่นใหม ภาค
ภาษาอังกฤษ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

www.vesar.org/#/print_sar/2018

15/44

5/31/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายวชิระ ทองเนตร
ทักษะเครื่องยนตเล็ก

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายสมาน ปะถะมา
ทักษะเครื่องยนตเล็ก

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นายวิสุทธิ์ สองสิงห
ทักษะเครื่องยนตเล็ก

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นายฉลองชัย สุวรรณะ
ทักษะการติดตังเครื่องปรับอากาศ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาววิลัยภรณ ปอมอาสา
ทักษะการติดตังเครื่องปรับอากาศ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายสราวุธ สุวะมาตย
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายสุทิมา ดวงบุบผา
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวศิริลักษณ จําปาทอง
ทักษะการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา “The marketing
Challenge”

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวธิดารัตน เลือดกระโทก
ทักษะการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา “The marketing
Challenge”

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุจิรา เลขสันต
ทักษะการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา “The marketing
Challenge”

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

www.vesar.org/#/print_sar/2018

18/44

5/31/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 368 คน สําเร็จการศึกษา 163 คน
ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 131 คน สําเร็จการศึกษา 108 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 44.29
ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 82.44
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 54.30 มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง
1.1.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดจัดโครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียนเพื่อแกปญหาการออกกลางคัน และไดพบผู
ปกครอง ไดทราบขอมูลพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษาและปญหาตางๆของนักเรียน นักศึกษา เพื่อนํามาดูแล พัฒนา
ปรับปรุง แกไขหาทางจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนนักศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และแกปญหา
การออกกลางคันของนักเรียน
1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 52 คน
ผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน 12 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยมีผลการประเมินศูนยบม
เพาะในระดับ 4 ดาว มีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.3) ผลสะทอน
จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ ทําใหวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ไดรับการประเมินศูนยบมเพาะ ในระดับ 4 ดาว จากโครงการสงเสริม
การเปนผูประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ปการศึกษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018

19/44

5/31/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

2560 มีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพชางซอมรถยนตและปมนํ้ามัน เปนรานที่ยอมรับ
ในชุมชน
1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 52
ผลงาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา ในวันที่ 7
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องพนละอองนํ้า เปนที่ยอมรับจากเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลู
ป และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ใหนําไปชวยเหลือในการพนละอองนํ้าเพื่อลดมลพิษในอากาศ เขตจังหวัด
อยุธยา ไดรับการยอมรับจาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ มีคาคะแนนเทากับ
4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.3.3) ผลสะทอน
ไดรับการยอบรับจาก เกษตรกรที่ใชจริง และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อให
พัฒนาสิ่งประดิษฐ ไดรับการยอมรับจากชุมชน จําหนายได ใชงานไดจริง
1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 53 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ ปวช. 13 รางวัล ระดับ ปวส. 9 รางวัล
1.4.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยองจากชุมชน โรงเรียนบานหนองเทา ในการติดตั้งซอมแซมอาคาร งานประปา
งานไฟฟา ติดตั้งจานดาวเทียม ระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถออกบริการใหกับชุมชนไดจริง
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 195 คน ปวส. 105 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 98.18
1.5.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดเขา
รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 98.18 ทําใหไดการยอมรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
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เอกชนพิจารณารับเขาทํางาน
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.จํานวน 180 คน ไดคา
คะแนนระดับชาติ 52 คน ระดับ ปวส. จํานวน 123 ไดคาคะแนนระดับชาติ 35 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ52.16 มีคุณภาพระดับ
ปานกลาง
1.6.3) ผลสะทอน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ มีนักเรียนสอบผาน คิดเปนรอยละ
52.16 ของผูเรียนทั้งหมด
1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช.172 และ ปวส. 114 ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาค
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 265 คน
1.7.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 92.65
1.7.3) ผลสะทอน
สถานประกอบการ ใหการยอมรับนักเรียน นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัย ไดรับเขาทํางานทั้งในสถานประกอบการภาค
รัฐและเอกชน และเขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 368 คน สําเร็จการศึกษา 163 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 131 คน สําเร็จการศึกษา 108 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 44.29
ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 82.44
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 63.37 มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง
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2.1.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดจัดโครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียนเพื่อแกปญหาการออกกลางคัน และไดพบผู
ปกครอง ไดทราบขอมูลพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษาและปญหาตางๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อนํามาดูแล
พัฒนา ปรับปรุง แกไขหาทางจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนนักศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และแก
ปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1) เชิงปริมาณ
- ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 52 คน
- ผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 12 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยมีผลการประเมินศูนยบม
เพาะในระดับ 4 ดาว มีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.3) ผลสะทอน
จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ ทําใหวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ไดรับการประเมินศูนยบมเพาะ ในระดับ 4 ดาว จากโครงการสงเสริม
การเปนผูประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ปการศึกษา
2560 มีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพชางซอมรถยนตและปมนํ้ามัน เปนรานที่ยอมรับ
ในชุมชน
2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.3.1) เชิงปริมาณ
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จํานวน 13 ชิ้น 1 ทักษะ
งานวิจัย จํานวน 126 ผลงาน
2.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา ในวันที่ 7
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องพนละอองนํ้า ไดรับการยอบรับจากเกษตรกรที่ปลูกแคน
ตาลูป และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สงผลงานไปชวยพนละอองนํ้าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ที่จังหวัด
อยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดสนับสนุนงบประมาณในการผลิตเพื่อนําไปใชประโยชนไดจริงใน
ระดับประเทศ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3.3) ผลสะทอน
ไดรับการยอบรับจาก เกษตรกรผูใชจริง และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเพื่อนําไปใชประโยชนไดจริง
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2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 53 คน
2.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ปวช. 13 ผลงาน , ปวส. 9 ผลงาน
2.4.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยองจากชุมชน โรงเรียนบานหนองเทา ในการติดตั้งซอมแซมอาคาร งานประปา
งานไฟฟา ติดตั้งจานดาวเทียม ระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถออกบริการใหกับชุมชนไดจริง
2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 195 คน ปวส. 105 คน
2.5.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 98.18
2.5.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดเขา
รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 98.18 ทําใหไดการยอมรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนพิจารณารับเขาทํางาน
2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.จํานวน 180 คน ไดคา
คะแนนระดับชาติ 52 คน ระดับ ปวส. จํานวน 123 ไดคาคะแนนระดับชาติ 35 คน
2.6.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ52.16 มีคุณภาพระดับ
ปานกลาง
2.6.3) ผลสะทอน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ มีนักเรียนสอบผาน คิดเปนรอยละ
52.16 ของผูเรียนทั้งหมด
2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริมาณ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. 172 และ ปวส. 114 ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 265 คน
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2.7.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 92.65
2.7.3) ผลสะทอน
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเขาทํางานหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม
สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 368 คน สําเร็จการศึกษา 163 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 131 คน สําเร็จการศึกษา 108 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 44.29
ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 82.44
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 63.37 มีคุณภาพอยูในระดับดี
3.1.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยผลผูสําเร็จการ
ศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 และสถานประกอบการพึงพอใจ
ตอผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 95.35
3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.2.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับ ปวช. 881 คน ระดับ ปวส. 296 คน รวมทั้งสิ้น 1,177 คน
ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 1,177 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ100 มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.2.3) ผลสะทอน
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษาไดรับรางวัล สถานศึกษาขนาดกลาง องคการมาตรฐานดีเดน ระดับ
เหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาการในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 52 คน
- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 12 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปา
หมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยมีผลการประเมินศูนยบมเพาะ
ในระดับ 4 ดาว มีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.3) ผลสะทอน
จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ พบวา มีรอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในป
การศึกษา 2561 ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพชางซอมรถยนต และปมนํ้ามัน เปนที่
ยอมรับในชุมชน
3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 46
ผลงาน
3.4.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา ในวันที่ 7
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องพนละอองนํ้า ไดรับการยอบรับจากเกษตรกรที่ปลูกแคน
ตาลูป และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สงผลงานไปชวยพนละอองนํ้าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ที่จังหวัด
อยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดสนับสนุนงบประมาณในการผลิตเพื่อนําไปใชประโยชนไดจริงใน
ระดับประเทศ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
3.4.3) ผลสะทอน
ไดรับการยอบรับจาก เกษตรกรผูใชจริง และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเพื่อนําไปใชประโยชนไดจริง
3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 53 คน
3.5.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ปวช. 13 รางวัล ระดับ ปวส. 9 รางวัล
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3.5.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยองจากชุมชน โรงเรียนบานหนองเทา ในการติดตั้งซอมแซมอาคาร งานประปา
งานไฟฟา ติดตั้งจานดาวเทียม ระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถออกบริการใหกับชุมชนไดจริง
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 195 คน , ปวส. 105 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 98.18
3.6.3) ผลสะทอน
สถานศึกษาไดจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดเขา
รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 98.18 ทําใหไดการยอมรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนพิจารณารับเขาทํางาน
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.จํานวน 180 คน ไดคา
คะแนนระดับชาติ 52 คน ระดับ ปวส. จํานวน 123 ไดคาคะแนนระดับชาติ 35 คน
3.7.2) เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ52.16 มีคุณภาพระดับ
ปานกลาง
3.7.3) ผลสะทอน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบมีนักเรียนสอบผาน คิดเปนรอยละ
52.16 ของผูเรียนทั้งหมด
3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริมาณ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 286 คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ92.65 มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
3.8.3) ผลสะทอน
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องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู
สําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
4.1.2 จุดเดน
1) จุดเดนดานความรู
- นักเรียนนักศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมีงานทําและศึกษาตอ
ของนักเรียน นักศึกษา
- ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2) จุดเดนดานทักษะและการประยุกตใช
- การมีงานทําและศึกษาตอของนักเรียน นักศึกษา
3) จุดเดนดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
- ผูเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค คิดเปนรอยละ 87.17 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- การดูแลผูเรียน การลดปญหาการออกกลางคัน
- สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะภาษาไทย ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การปรับระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา ใหมีระบบที่ดียิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาละปญหาการ
ออกกลางคัน
- ควรปรับพื้นฐานผูเรียน ดานทักษะภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จํานวน 8 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการผูปกครอง มีความพึงพอใจในการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับ ดีมาก
1.2) การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 8 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ :ทุกสาขาวิชาไดมีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมหลักสูตรฐานมรรถนะ
1.2.3) ผลสะทอน : ทุกสาขาวิชาไดพัฒนาหลักสูตรฐานมรรถนะใหเปนไปตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ตามความตองการของผูเรียน
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดการ
ใชสื่อเครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
1.3.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน นักศึกษาใหการ
ยอมรับในคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช การจัดการ
เรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการจัดการเรียนการสอน จํานวน 43 คน ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู คิดเปนรอย
ละ100
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชการจัดการเรียนการสอน ไดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100
1.4.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาใหการ
ยอมแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชเปนแบบบอยางในการจัดการเรียนการ
สอน
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1) การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงประมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จํานวน 40 คน และไมตรงสาขาวิชาที่สอน จํานวน 3 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกวิชาที่สอน จํานวน 43 คน
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3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 43 คน
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการ
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 43 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 43 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
2.1.3) ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 43 คน
2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา
ปจจุบัน จํานวน 43 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 43 คน
4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
จํานวน 43 คน
5. ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน ดานอื่นๆ
จํานวน 43 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100
2.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอน นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 40 หอง
2.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความ เร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 100
2.3.3) ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา ครูผูสอนใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน มีความพึงพอใจในการเขาถึงอินเตอรเน็ตของ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
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3) ดานการบริหารจัดการ
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ พัฒนาวิชาชีพ จํานวน 43
คน
2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย12ชั่วโมงตอป จํานวน 13 คน
3. ครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 43 คน
4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 43 คน
5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพรจํานวน 43 คน 86 เรื่อง
3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 30.23
3.1.3) ผลสะทอน : ไดเผยแพรแผนพัฒนาตนเองและวิจัยในชั้นเรียน เปนที่ยอมรับตอสาธารณะชน
3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา รอยละ 100
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
3.2.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี
ความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี รอยละ 100
2. ผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 100
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3.4.2) เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาผานการฝกประสบการณวิชาชีพ
3.4.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีที่เขารับการ
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ อยูในระดับ ดี และมีความประสงคเขารวมโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการไมนอยกวา 20 สถานประกอบการ
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ไดทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรวมกัน และ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ มีทุนสนับสนุนใหกับนักเรียน นักศึกษาทุกป มีการจัดสรรงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรือฟารม
3.6.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู คิดเปนรอยละ 100
3.6.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานของวิทยาลัยการอาชีพวาริน ชําราบ มี
ความเพียงพอตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาและครูผูสอน ตอการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาดูแลสภาพ
แวดลอม ภูมิทัศน ภายในวิทยาลัย
3.6.3) ผลสะทอน : โรงพยาบาลวารินชําราบ ไดขอความอนุเคราะหใชสถานที่เพื่ออบรม ปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร หนวยงานภายนอกไดใหการยกยองและเขามาใชบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงานของวิทยาลัย
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเอื้อตอการศึกษาทั้งความ
ปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน
3.7.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูในระดับ ดีมาก
3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ100
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3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.8.3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในวิทยาลัย 1000
MB
3.9.2) เชิงคุณภาพ : ขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการใชงานดานสารสนเทศภายในวิทยาลัย
3.9.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน คาคะแนน 4.37 อยูในระดับ มาก
3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน จํานวนหองเรียน 40 หอง หองปฏิบัติการ 21 หอง
3.10.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความ
เร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 80
3.10.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน คาคะแนน 4.37 อยูในระดับ มาก
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.4.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี รอยละ 100
2. ผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 100
4.4.2) เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาผานการฝกประสบการณวิชาชีพ
4.4.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีที่เขารับการ
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ อยูในระดับ ดี และมีความประสงคเขารวมโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการไมนอยกวา 20 สถานประกอบการ
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน รอย
ละ 100
4.2.2) เชิงคุณภาพ : ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.3) ผลสะทอน: วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ไดทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรวมกัน และ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ มีทุนสนับสนุนใหกับนักเรียน นักศึกษาทุกป มีการจัดสรรงบประมาณวัสดุ
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อุปกรณ ครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 12 โครงการ
4.3.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับดีมาก
4.3.3) ผลสะทอน : ชุมชนใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในวิทยาลัย 1000
MB
4.4.2) เชิงคุณภาพ : ขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการใชงานดานสารสนเทศภายในวิทยาลัย
4.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน คาเฉลี่ย
4.37 อยูในระดับ มาก
4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 40 หอง
4.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 80
4.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน คาเฉลี่ย 4.37 อยูในระดับ มาก
4.2.2 จุดเดน
- การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพ
วารินชําราบ ไดทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรวมกัน และความรวมมือกับสถานประกอบการ มีทุนสนับสนุนให
กับนักเรียน นักศึกษาทุกป มีการจัดสรรงบประมาณวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก
สาขาวิชา
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ครูผูสอนขาดการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
- ขาดแหลงเรียนรูแตละสาขาวิชา
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4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ครูและบุคลากรวิทยาลัยควรไดรับพัฒนาดานวิชาชีพทุกปและบุคลากรทุกคน
- ทุกแผนกสาขาวิชาควรมีแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ พัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 43 คน
2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย12ชั่วโมงตอป จํานวน 13 คน
3. ครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 43 คน
4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 43 คน
5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพรจํานวน 43 คน 86 เรื่อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 30.23
1.1.3) ผลสะทอน : ไดเผยแพรแผนพัฒนาตนเองและวิจัยในชั้นเรียน เปนที่ยอมรับตอสาธารณะชน
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา รอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี มีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยมีระบบเครือขายอินเตอรเขาเร็วสูงในการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝาย
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา อยูนะดับ ดีมาก
1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน อยูนะดับ ดีมาก ซึ่งทําใหผูใชบริการไดรูขอมูล
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ ไดทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรวมกัน และ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ มีทุนสนับสนุนใหกับนักเรียน นักศึกษาทุกป มีการจัดสรรงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาพัฒนา จํานวน 12 โครงการ
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับ ดีมาก
1.5.3) ผลสะทอน : ชุมชนใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา
2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 126 ผลงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงาน
วิจัยในสถานศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และมีผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องพนละอองนํ้า เปนที่ยอมรับ
จากเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูป ไดรับการยอมรับจากชุมชน ผลงานสิ่งประดิษฐที่วางฝาหมอและทัพพี ไดรับการ
ยอมรับจากผูที่ใชงานไดจริงและขายไดจิรง มีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.3) ผลสะทอน : ไดรับการยอบรับจาก เกษตรกรที่ใชจริง ผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องพนละอองนํ้าเปนที่
ยอมรับจากเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูป ไดรับการยอมรับจากชุมชน ผลงานสิ่งประดิษฐที่วางฝาหมอและทัพพี ไดรับ
การยอมรับจากผูที่ใชงานไดจริงและขายไดจิรง ไดรับการยอมรับจากชุมชน จําหนายได ใชงานไดจริง
2.2) การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนจํานวน 43 คน
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2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 43 คน
3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลาก
หลาย จํานวน 43 คน
4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 43 คน
5. ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
จํานวน 43 คน ผลงาน 86 เรื่อง
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
2.2.3) ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ และวิทยาลัยฯ ไดผานการประเมิน
มาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
4.3.2 จุดเดน
- วิทยาลัยไดนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชกับชุมชนหนวยงานของรัฐและเอกชนจนเปนที่ยอมรับจากชุมชน
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
- สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจาก
หนวยงานภายนอก
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนไดจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหความหลาย
หลายมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

คะแนนที่ได
86.60

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

86.25

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

86.25

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

87.31

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

95.50

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

82.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100.00
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

คะแนนที่ได
100.00
92.50

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100.00

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

85.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

91.53

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

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

ปานกลาง

2

4

2

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

4

ดีเลิศ

3

12

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

3

ดี

3

9

5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

ปานกลาง

2

4

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)

1

กําลังพัฒนา

3

3

8

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

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

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

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

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

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ปานกลาง

3

6

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

คา
นํ้าหนัก
(10)

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

3

15

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

41
82

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

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผูสอน

คา
นํ้าหนัก
(20)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผูบริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

100

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100

100

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

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

รายการประเมิน

ผลการประเมิ
ระดันบ
คะแนน
คุณภาพ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

นํ้าคหนั
าก
(10)
นํ้าหนัก
(10)

จากการประเมิ
คะแนนที่ได น
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

100

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

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

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

www.vesar.org/#/print_sar/2018

50

41/44

5/31/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

100

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

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่

ดานการประเมิน

คา
นํ้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
แตละดาน

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X
นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

50

217

(217 x 50) / 250 = 43.40

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

41

(41 x 10) / 50 = 8.20

3

ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

100

(100 x 20) / 100 = 20.00

4

การมีสวนรวม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5

ปจจัยพื้นฐาน

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

458

91.60

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ๒. พัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผูเรียน ๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ ๔. สรางเครือขาย และสงเสริมความรวมมือทุกภาค
สวน
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.โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา โครงการสง
เสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา (สรางคานิยมอาชีวศึกษา) โครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น โครงการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) โครงการพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยการนิเทศการสอน ของวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชําราบ โครงการติดตามผุสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ โครงการอบรมนักศึกษาผูกูยืมกองทุนกูยืมเพื่อการ
ศึกษา (กยศ.) โครงการประชุมผูปกครองของนักเรียนนักศึกษา ปวช.2
, ปวช.3 และ ปวส.2 โครงการเยี่ยมบานและหอพัก นักเรียน
นักศึกษา โครงการอบรมครูที่ปรึกษา ปการศึกษา 2562 โครงการ
แนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ป
2562 โครงการแนะแนวสัญจร โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา โครงการประชุมผู
ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป 2562 โครงการแนะแนว
การศึกษา Open House โครงการประเมินความพึงพอใจ การใช
หลักสูตรทุกสาขาวิชา สาขางาน และแผนกการเรียน ในสาขาวิชาที่
เปดทําการสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจําปการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร โครงการปรับปรุงซอมแซมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการอบรมวิจัยและ
แนวทางการเผยแพรสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 2562 โครงการจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศนของสถานศึกษาและการใชสถานที่ โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
และนอกสถานศึกษา โครงการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาหองสมุด โครงการจัดซื้อโตะ -เกาอี้ นักเรียน นักศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช
โปรแกรม V-COP โครงการความรวมมือและพัฒนาครูฝกในสถาน
ประกอบการ โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน (108 อาชีพ) โครงการฝกอาชีพใหกับ
นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการ
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการจัดกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา โครงการจัดหารผู
เชี่ยวชาญภายนอกรวมการสอน ทุกสาขาวิชา
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