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ส่ วนที 1
บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาทีจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุ ปสาระสําคัญ ดังนี
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ได้จดั ทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานและบริ หารจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที
2) พ.ศ.
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ.
ภายใต้นโยบายการอาชีวศึกษาทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบการบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ มีการทํางาน
อย่างมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็ นกรอบแนวทางการดําเนินงานอย่างมีเป้ าหมาย
และแผนการดําเนินงานทีชัดเจน การดําเนินงานตามแผน เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายนัน
1.1 ผลสัมฤทธิ
1.1.1 ผลผลิต(Output)
- ผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 99.45
- ผูเ้ รี ยนทีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา(V-net) คิดเป็ นร้อยละ 76.28
- ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อการประกอบอาชีพอิสระ ค่าคะแนนอยูใ่ นระดับ 3
ดาว ระดับคุณภาพ ดี
1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาทีผ่านมา มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาค่อ คิดเป็ นร้อยละ 99.22 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ยอดเยียม
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)
- จากการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติ มีระดับคุณภาพเพิม
ขึนจากระดับปานกลาง เป็ นระดับ ดีเลิศ ทําให้ผปู ้ กครองและสถานประกอบการณ์มีความเชือมันในการจัดการ
เรี ยนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ
-นักเรี ยน นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาทีไม่ได้ศึกษาต่อ สามารถเข้าทํางานในสถานประกอบการทังของ
ภาครัฐและเอกชน ซึงทําให้เห็นว่านักเรี ยน นักศึกษามีความรู ้ความสามารถเป็ นทียอมรับทังภาครัฐและเอกชน
นอกจากนียังสามารถประกอบอาชีพอิสระส่ วนตัวเป็ นทียอมรับในชุมชน
2. การสร้างความเชือมันให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกียวข้อง
วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน สังคม และได้รับความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาน
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ประกอบการในรู ปแบบทวิภาคี มีการปรับปรุ งรายวิชาเพือให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ มีการทําแผนการเรี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ ซึงสถานประกอบการให้การยอมรับ
สามารถรับนักเรี ยน นักศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และรับเข้าทํางานหลังจากสําเร็ จการศึกษา
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีบรรลุเป้ าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยได้จดั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และแก้ปัญหาการออกกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา โดยการ
ออกเยียมบ้านของนักเรี ยนทุกคน เพือให้รู้สาเหตุของนักเรี ยนทีขาดเรี ยน รวมถึงได้พบผูป้ กครองของนักเรี ยน
ทําให้ผปู ้ กครองมีความไว้วางใจในระบบการดูแลนักเรี ยนนักศึกษาของทางวิทยาลัย
-จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ชันปี ที 3 แรกเข้า 407 คน สําเร็ จการศึกษา 182 คน
-จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ชันปี ที 2 แรกเข้า 163 คน สําเร็ จการศึกษา 133 คน
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษารวมทัง ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 55.26 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ปาน
กลาง
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเป็ นแบบอย่างทีดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเป็ นแบบอย่างทีดี (Best Practice) ได้แก่
โครงการศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญ
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ มีนโยบายในการส่ งเสริ มให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่เพิมขึน เพือเป็ น
รากฐานสําคัญให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา อันจะนําไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ซึงเป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผู ้
ประกอบการรายใหม่ได้นาํ เสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทีมีความน่าสนใจ และมีความเป็ นไปได้ในการต่อย
อดไปสู่เชิงพาณิ ชย์อย่างเต็มรู ปแบบ ได้ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มให้ผทู ้ ีจบมีองค์ความรู ้ดา้ นธุรกิจสามารถ
ออกไปเป็ นผูป้ ระกอบการทีตังตัวได้โดยไม่จาเป็ นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว
การจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพืนฐานของผูเ้ รี ยน
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ มีความรู ้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริ ง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชินงาน สิ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ
และนํามาต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ รวมไปถึงการสร้างเครื อข่ายเพือพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ให้สามารถสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู ้ทางธุรกิจ เพือเพิมช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กบั ผูเ้ รี ยน
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็ นรู ปธรรม พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีประสบการณ์ การทาธุรกิจทังใน
และนอกสถานศึกษา เพือนําความรู ้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึงจะเป็ นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
วิทยาลัยสามารถประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ หรื อ
วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
จนปรากฏผลการประเมินบ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ผ่านตามเกณฑ์การประเมินทีสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ค่าคะแนนอยูใ่ นระดับ 3 ดาว ระดับคุณภาพ ดี
1.2 วัตถุประสงค์
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1. เพือส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีศนู ย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพภายในวิทยาลัย
2. เพือส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ศนู ย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนํากลไก
การขับเคลือนผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทกั ษะในการเป็ นประกอบการ หรื อสามารถพัฒนาต่อย
อดธุรกิจเดิม
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาทีมีศกั ยภาพและความพร้อมในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือให้สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยังยืน
คู่มือการปฏิบตั ิงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
1.3 เป้ าหมาย
1. เชิงปริ มาณ
1.1 จํานวนผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จํานวน 52 คน
1.2 จํานวนผูเ้ รี ยนทีผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สําเร็ จการศึกษาแล้วสามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจ
จํานวน 4 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 วิทยาลัยมีศนู ย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ
2.2 วิทยาลัยเป็ นศูนย์บ่มเพาะทีมีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผเู ้ รี ยน
ประกอบธุรกิจ หรื อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
1.4 ตัวชีวัดความสําเร็ จ
1. วิทยาลัยมีศนู ย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ
2. ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถผูเ้ รี ยนให้
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรื อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
3. ผูเ้ รี ยนทีผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ แล้วสามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจของตนเอง
1.5 ประโยชน์ทีจะได้รับ
1. วิทยาลัยมีศนู ย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ
2. วิทยาลัยเป็ นศูนย์บ่มเพาะทีมีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผเู ้ รี ยนประกอบ
ธุรกิจ หรื อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
3. ผูเ้ รี ยนทีเข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนทีผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ และสําเร็ จการศึกษาแล้วสามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจ
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลพืนฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระทีสําคัญ ดังนี
2.1 ข้ อมูลพืนเกียวกับสถานศึกษา
ทีอยู่
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ 187 หมู่ 7 ตําบลแสนสุ ข อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045854086-7

โทรสาร -

E-mail sarabun_wrice9@hotmail.com

Website www.wrcice.ac.th

ประวัตสิ ถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ จัดตังขึนเมือวันที 10 กรกฎาคม 2540 ณ บริ เวณทีดินป่ า
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ ตําบลแสนสุ ข อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพืนที 44 ไร่
51 ตารางวา เป็ นสถานศึกษาในเครื อข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ตังอยูห่ ่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 10 กิโลเมตรและระยะทาง
ห่างจากทีว่าการอําเภอวาริ นชําราบ 7 กิโลเมตร การคมนาคม ไป – มา ระหว่างจังหวัด อําเภอ และวิทยาลัยฯ
สะดวกเดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง นอกจากนีอําเภอวาริ นชําราบ ยังเป็ นทีตังของสถานี
รถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย
ปั จจุบนั วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ตังอยูเ่ ลขที 187 หมู่ 7 ถนนวาริ น - กันทรลักษณ์ ตําบลแสนสุ ข
อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณี ย ์ 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 045-854086 Website :
http://www.warinice.ac.th
การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ และ ทวิภาคี
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขางานเชือมโลหะ
5. สาขางานเครื องมือกล
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
1. สาขางานบัญชี
2. สาขางานการตลาด
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3. สาขางานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขางานติดตังไฟฟ้ า
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขางานเทคนิคการผลิต
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ
3. สาขางานการตลาด
สภาพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ จัดตังขึนเมือวันที 10 กรกฎาคม 2540 ณ บริ เวณทีดินป่ า
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ ตําบลแสนสุ ข อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพืนที 44 ไร่
51 ตารางวา เป็ นสถานศึกษาในเครื อข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ตังอยูห่ ่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 10 กิโลเมตรและระยะทาง
ห่างจากทีว่าการอําเภอวาริ นชําราบ 7 กิโลเมตร การคมนาคม ไป – มา ระหว่างจังหวัด อําเภอ และวิทยา
ลัยฯ สะดวก เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง นอกจากนีอําเภอวาริ นชําราบ ยังเป็ นทีตัง
ของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย
สภาพสั งคม
ปั จจุบนั วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ตังอยูเ่ ลขที 187 หมู่ 7 ถนนวาริ น - กันทรลักษณ์
ตําบลแสนสุ ข อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณี ย ์ 34190
หมายเลขโทรศัพท์ 045-854086 หมายเลขโทรสาร 045-854087
Website : http://www.warinice.ac.th
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2.2 แผนภูมกิ ารบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้ อมูลของสถานศึกษา
ข้ อมูลผู้เรียน
ระดับชัน

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.

280

0

0

280

ปวช.

0

261

0

261

ปวช.

0

221

19

240

รวม ปวช.

280

482

19

781

ระดับชัน

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.

0

128

128

ปวส.

0

162

162

รวม ปวส.

0

290

290

ข้ อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ระดับชัน

แรกเข้ า

สํ าเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.

368

163

44.29

ปวส.

131

108

82.44

รวม

499

271

54.31

ข้ อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2562
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ระดับชัน

แรกเข้ า

สํ าเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.

407

182

44.72

ปวส.

163

133

81.60

รวม

570

315

55.26

ข้ อมูลบุคลากร
ประเภท

ทังหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบ้ ริ หาร/ ผูร้ ับใบอนุญาตผูจ้ ดั การ/ ผูอ้ าํ นวยการ/ รองผูอ้ าํ นวย
การ/ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ

4

4

-

ข้าราชการครู / ครู เอกชนทีได้รับการบรรจุ/ ผูท้ ีได้รับการรับรอง

12

12

1

ข้าราชการพลเรื อน

0

-

-

พนักงานราชการครู

9

9

1

พนักงานราชการ(อืน)

0

-

-

ครู พิเศษสอน

20

6

2

เจ้าหน้าที

13

-

-

บุคลากรอืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

6

-

-

รวม ครู

41

27

4

รวมทังสิ น

64

27

4

ข้ อมูลหลักสู ตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

5

5

10

พาณิ ชยกรรม

3

3

6

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเทียว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ งทอ

0

0

0
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ประเภทวิชา

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

0

0

0

รวมทังสิ น

8

8

16

ข้ อมูลอาคารสถานที
ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรี ยน

2

อาคารปฏิบตั ิการ

2

อาคารวิทยบริ การ

1

อาคารอเนกประสงค์

2

อาคารอืน ๆ

8
รวมทังสิ น

15

ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

ข้ อมูลงบประมาณ
งบบุคลากร

9984140.00

งบดําเนินงาน

3825800.00

งบลงทุน

2685000.00

งบเงินอุดหนุน

11027220.00

งบรายจ่ายอืน

2873950.00
รวมทังสิ น

30396110.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ลําเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริ ยะ เปี ยมพลปั ญญา มุ่งพัฒนาชาติ”
อัตลักษณ์
“ เก่ง ดี มีงานทํา ”
เอกลักษณ์
“ สถานศึกษา 5 ส.”
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
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วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ เป็ นสถานศึกษาทีมุ่งมันในการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
โดยใช้ทรัพยากรร่ วมทังภาครัฐและเอกชน ในการผลิตนักเรี ยน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ชาติมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู ้ศกั ยภาพของพืนที มีอาชีพ มีงานทํา
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน นักศึกษา
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารงานบุคลากร
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กบั การจัดการศึกษาเพือพัฒนานักเรี ยน
นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษารู ้ศกั ยภาพของพืนที มีอาชีพ มีงานทํา
เป้ าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุ ข มีความรู ้ ความเหมาะสม
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม บนพืนฐานความเป็ นไทย
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชัวติ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรี ยนการสอน
ตามาตรฐานสากล
3. วิทยาลัยมีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลตอบสนองความถนัด
และความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาสื อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศีกษาเพือส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู และนักเรี ยนใช้ในการจัดการ
ศึกษาทีมีคุณภาพ
5. มีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลทีมีคุณภาพ ทีเอือต่อการพัฒนา
นักเรี ยนอย่างหลากหลาย
6. มีการบริ หารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมมาภิบาล
7. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรี ยนรู ้อย่างมีคณภาพ
8. ชุมชน ผูป้ กครอง และภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที 1 ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน นักศึกษา
มาตรการที 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดผลประเมินผล
มาตรการที 2 ส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
มาตรการที 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพือผลิตและพัฒนากําลังคนทุกระดับฝี มือให้เป็ นเลิศทุกสาขาวิชาชีพ
มาตรการที 4 งานวิจยั และสร้างองค์ความรู ้ ภูมิปัญญากับการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ
มาตรการที 5 เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิมปริ มาณผูเ้ รี ยน
มาตรการที 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรี ยนระบบอาชีวศึกษา
มาตรการที 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
มาตรการที 3 จัดกองทุนกูย้ มื เพือการศึกษา
มาตรการที 4 ส่ งเสริ มการสร้างรายได้ ระหว่างเรี ยน
มาตรการที 5 ลดปั ญหาการออกกลางคัน
กลยุทธ์ที 3 เพิมประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารจัดการ
มาตรการที 1 เร่ งพัฒนาครู และบุคลากร ให้ได้มาตรฐานมีความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
มาตรการที 2 ส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการบริ หารจัดการและการให้บริ การ
มาตรการที 3 ส่ งเสริ มงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรู ้
กลยุทธ์ที 4 สร้างเครื อข่าย และส่ งเสริ มความร่ วมมือทุกภาคส่ วน
มาตรการที 1 พัฒนาศูนย์กาํ ลังคนอาชีวศึกษา
มาตรการที 2 ส่ งเสริ มความร่ วมมือการผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/
พณิ ชยกรรม ทังภาครัฐและเอกชน
มาตรการที 3 เตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการที 4 ประสาน ส่ งเสริ มและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถาน
ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครื อข่าย
2.6 เกียรติประวัตขิ องสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561
รายการ

รางวัล ระดับ

ให้ โดย

รางวัลระดับ 4 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร

สํานักงานคณะ
รางวัล
ชาติ กรรมการการ
อืน ๆ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันสิ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ "ทีวางฝาหม้อและทัพพี"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ให้ โดย

การแข่งขันสิ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ "มาลัยใบตาล"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "The Marketing Challenge"

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะงานยานยนต์ดีเซล "

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแข่งทักาะวิชาพืนฐาน "การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลชาย"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแข่งขันทักาะวิชาพืนฐาน "การประกวดร้องเพลงสากลหญิง"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การแข่งทักษะวิชาพืนฐาน " การแข่งขันพูดสาธิตภาษาอังกฤษ"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุบลราชธานี
เลิศ

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
"องค์การมาตรฐานดีเด่น" ระดับเหรี ญทอง

สํานักงานคณะ
รางวัล
ภาค กรรมการการ
อืน ๆ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
รายการ
ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รางวัลอืน ๆ ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ชือ-สกุล/รายการ
นางศริ ษา สาระวัล
ครู ผสู ้ อนปฎิบตั งานดีเด่น
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางชญานิน ก้อนจันทร์
ครู ผสู ้ อนปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวศศิธร อระภาพ
ครู ผสู ้ อนปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุ ริยนั ต์ อ่อนน้อม
ครู ผสู ้ อนปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นาขจํารัส ชนะสิ งห์
ครู ผสู ้ อนปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐกฤต แสงสว่าง
ครู ผสู ้ อนปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายบุญส่ ง พรหมมานนท์
ผูบ้ ริ หารปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางลฎาภา แสวงทรัพย์
ผูบ้ ริ หารปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัออุบลราชธานี

นางชืนจิต เดชโยธิน
ผูบ้ ริ หารปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายกําธร วงศ์วศิ าลพร
ผูบ้ ริ หารปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
ผูบ้ ริ หารปฎิบตั ิงานดีเด่น

รางวัลอืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อดีเด่น (ครู ผสู ้ อน)

รางวัลอืน ๆ

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2562
ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

ว่าทีร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย
ครู ดีศรี อาชีวศึกษา

รางวัลอืน
สํานักงานคณะกรรมการการ
นานาชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

ว่าทีร้อยตรี ณรงค์ กัญญาสาย
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

www.vesar.org/#/print_sar/2019

13/46

23/6/2563

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวศศิธร อระยภาพ
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นางสาวชญานินิ ก้อนจันทร์
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นายณัฐกฤต แสงสว่าง
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นายจํารัส ชนะสิ งห์
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นายเอกชัย จันทร์จ่าย
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นางสุ พรรณี สัตนาโค
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นายสุ ริยนั ต์ อ่อนน้อม
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นางศริ ษา สาระวัล
ครู ผสู ้ อนดีเด่น

รางวัลอืน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบล
ๆ

นางศริ ษา สาระวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
ครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ สาขา ชนะเลิศ จังหวัด
อุบลราชธานี
วิชาการตลาด
นางศริ ษา สาระวัล
รางวัลอืน
ครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ สาขา
ๆ
วิชาการตลาด

ภาค

สอศ

นางสาวมานิตา บุตรบุราณ
ครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ Marketing Plan สาขา
วิชาการตลาด

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี

นางสาวมานิตา บุตรบุราณ
ครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ Marketing Plan สาขา
วิชาการตลาด

รางวัลอืน
ๆ

สอศ

นายธวัชชัย สุ ขเกษม
เตาอังโล่

ชนะเลิศ จังหวัด
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นายธวัชชัย สุ ขเกษม
เตาอังโล่

รางวัลอืน
ๆ

ภาค

ว่าทีร้อยตรี วริ ัตน์ สว่างศักดิ
การแข่งขันทักษะงานเครื องยนต์เล็กดีเซล

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นายอรรฐพล ภูดวงดาษ
การแข่งขันทักษะงานเครื องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายพายุ ทองเต็ม
การแข่งขันทักษะงานเครื องยนต์แก๊สโซลีน

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายรักเล่ย ์ เรื องอ่อน
การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

นางสาวภัทรวดี ทัดกลาง
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เชือม

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายอภินนั ต์ สี ดาชมภู
การแข่งขันทักษะการเชือม GTAW&SMAW&GMAW

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายจํารัส ชนะสิ งห์
การแข่งขันทักษะการติดตังไฟฟ้ าและควบคุมไฟฟ้ า

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายธีระ ศรี มาบุตร
การแข่งขันทักษะการติดตังไฟฟ้ าและควบคุมไฟฟ้ า

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายดนัย วิลากุล
การแข่งขันทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

นายศิวะลักษณ์ คําพุ
การแข่งขันทักษะการตติดตังเครื องปรับอากาศ

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

สอศ

นายรักพงษ์ คําพีระ
รองชนะ
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
จังหวัด อศจ.
เลิศ
อุปกรณ์
ว่าทีร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย
รองชนะ
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
จังหวัด อศจ.
เลิศ
อุปกรณ์
ว่าทีร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย
การแข่งขันทักษะโมโครคอนโทรเลอร์
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นายสันติ ภาคะ
การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายสันติ ภาคะ
การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นายสุ ริยา พิจารณ์
การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นางศริ ษา สาระวัล
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

นางสาวนิสาชล สื บสิ มมา
การแข่งขันทักษะThe Marketing Challenge

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

ให้ โดย

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปี การศึกษา 2561
ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้ โดย

นายเพชรสยาม อินทรี ย ์
การแข่งขันทักษะประกวดร้องเพลงชายสากล

ชนะเลิศ จังหวัด

นางสาวชมัยพร วงมาลี
การแข่งขันทักษะประกวดร้องเพลงสากลหญิง

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาววาสนา กองธรรม
ประเภทแข่งขันทักษะประกวดการพูดในทีสาธารณะ(ภาษา
อังกฤษ)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาววาสนา กองธรรม
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาวสิ ริรักษ์ จําปาทอง
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นางสาวลลิตา มาลิศรี
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นายธงชัย ปราบภัย
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

นายกฤษณพล อินทชยาคม
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุบลราชธานี

www.vesar.org/#/print_sar/2019

อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี

16/46

23/6/2563

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้ โดย

นายสุ เมธ สายบุญ
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวชมัยภรณ์ วงมาลี
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวอารี รัตน์ โทตระกูล
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายปรมินทร์ อินทยาคม
อุปกรณ์วางฝาหม้อและทัพพี

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวพรทิพย์ ทาเคลือบ
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวศิริยากรณ์ พรมสิ งห์
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นายพงศกร สนสุ วนั
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวปนัดดา ศรี สนั ต์
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุ วรรณ๊ ทาคําห่อ
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุ กญั ญา นาคม
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวชัญญานุช อ่งรัมย์
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาววนียา จําปาป่ า
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุ ดารัตน์ วงษ์สาลี
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวจามจุรี ชนะกุล
มาลัยใบตาล

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาววาสนา กองธรรม
การนําเสนอผลงานวิจยั นวัตกรรมและสิ งประดิษฐ์คนรึ นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวชมัยภรณ์ วงมาลี
การนําเสนอผลงานวิจยั นวัตกรรมและสิ งประดิษฐ์คนรึ นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายวชิระ ทองเนตร
ทักษะเครื องยนต์เล็ก

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายสมาน ปะถะมา
ทักษะเครื องยนต์เล็ก

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นายวิสุทธิ สองสิ งห์
ทักษะเครื องยนต์เล็ก

รองชนะ
จังหวัด อศจ.อุบลราชธานี
เลิศ

นายฉลองชัย สุ วรรณะ
ทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาววิลยั ภรณ์ ป้ อมอาสา
ทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายสราวุธ สุ วะมาตย์
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นายสุ ทิมา ดวงบุบผา
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวศิริลกั ษณ์ จําปาทอง
ทักษะการแข่งขันทักษะการนําเสนอขายสิ นค้า “The marketing
Challenge”

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวธิดารัตน์ เลือดกระโทก
ทักษะการแข่งขันทักษะการนําเสนอขายสิ นค้า “The marketing
Challenge”

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

นางสาวสุ จิรา เลขสันต์
ทักษะการแข่งขันทักษะการนําเสนอขายสิ นค้า “The marketing
Challenge”

รองชนะ
จังหวัด อศจ. อุบลราชธานี
เลิศ

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปี การศึกษา 2562
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นายพงษ์ สิ ทธิ บัวหลาย
ทักษะงานวัดละเอียด

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายปั ญญา พรหมส่ วน
ทักษะงานวัดละเอียด

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายชัยชนะ ศรี มาบุตร
ทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายธงชัย บุญไพโรจน์
ทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายวีระศักดิ สุ วรรณะ
ทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายปรเมฆ จอมโคตร
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายศิขริ น คีรีทศ
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นายศราวุฒิ ปาคําทอง
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ. ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ

นางสาวชลดา ดกงาม
Creative marketing plan

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวกาญจนา บุญทวี
Creative marketing plan

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวจิราธร คงนิล
Creative marketing plan

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวนฤมล พรมดี
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวพรชิตา ฉันเทียะ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวทิพวรรณ กิงแก้ว
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวเมรัตน์ ทองพิทกั ษ์
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นางสาวพิมพิสร นัยนิตย์
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

นางสาวกัญจนพรรณ บุ่งศรี
สเต็มศึดษา

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นางสาววิไลวรรณ บุสภาค
สเต็มศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นางสาวกาญจนา สรรสิ ทธิ
สเต็มศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นายไพบูลย์ ผิวญาณ
สเต็มศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นายจิระสิ น หงษ์คาํ
สเต็มศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นายมินธดา แก้วคําบ้ง
ประกวดดนตรี ไทย ซอด้วง

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นายกฤษดา บรรเทา
ประกวดดนตรี ไทย ซอด้วง

รองชนะเลิศ

ภาค สอศ

นายอรรฐพล สี มา
เตาอังโล่

รางวัลอืน ๆ

ภาค สอศ

www.vesar.org/#/print_sar/2019

ให้ โดย

20/46

23/6/2563

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ส่ วนที 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรื อประเด็นการ
ประเมินเพิมเติมตามบริ บทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
ดังนี
มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้ มีทกั ษะ
และการประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
1.1 ด้ านความรู้
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู ้เกียวกับข้อเท็จจริ ง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับสาขาวิชาทีเรี ยน หรื อทํางาน โดยเน้นความรู ้เชิงทฤษฏี และหรื อข้อเท็จจริ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการดํารง
ชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะทีดี
1.3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยั ทีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม
มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ทีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ทีกําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ มี
ความสําเร็ จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
2.1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบ
การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิมเติมให้ทนั ต่อการ
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เปลียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
หรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง
2.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ทีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจาํ นวนตามเกณฑ์ทีกําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
ต่อเนือง เพือเป็ นผูพ้ ร้อมทังด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทังวัยเรี ยนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรื อข้อบังคับเกียวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสูตร ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
รายวิชาให้ถกู ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริ หารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ สื อ แหล่งเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภณั ฑ์ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาทีมีอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพและมีประสิ ทธิภาพ
2.4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็ จในการดําเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญทีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมทังการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบ
การและหน่วยงานทีเกียวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพือสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
3.1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู ้ การบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
3.2 ด้ านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจยั
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยผู ้
บริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน หรื อร่ วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
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ส่ วนที 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี
4.1 มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
4.1.1 ด้ านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริ มาณ
ผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 213 คน จากจํานวนนัก
เรี ยนปวช.ทังหมด 215 คนและ ปวส. 146 คน จากจํานวนนักเรี ยนปวส.ทังหมด 146 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็ นร้อยละ 99.45 อยูใ่ นระดับ
คุณภาพ ยอดเยียม
1.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้จดั การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรี ยน นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยน
ครบตามหลักสูตร และได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 99.45 ทําให้
ได้การยอมรับจากสถานประกอบการทังภาครัฐและเอกชนพิจารณารับนักเรี ยนนักศึกษาเข้า
ทํางาน
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิงปริ มาณ
นักเรี ยน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จํานวน 215 คน จํานวนผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชันปี ที 3 จํานวน 164
คน คิดเป็ นร้อยละ 76.28
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.) ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จํานวน 136 คน จํานวนผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ชันปี ที 2 จํานวน
92 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.65
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ทังระดับ ปวช. และ ปวส.
คิดเป็ นร้อยละ 71.95
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1.2.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูท้ ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น อาชีวศึกษา (V-NET)
71.30 ของผูม้ ีสิทธิเข้ารับการทดสอบ มีค่าคะแนน 4 คะแนน และมีระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.3) ผลสะท้อน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ มีนกั เรี ยน
สอบผ่าน คิดเป็ นร้อยละ 71.30 ของผูเ้ รี ยนทังหมด ซึงผลการทดสอบมีระดับคุณภาพเพิมขึน
จากปี การศึกษา 2561 จาก ปานกลาง เป็ นระดับ ดีเลิศ ทําให้ผปู ้ กครองและสถานประกอบ
การณ์มีความเชือมันในการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบมากยิงขึน
4.1.2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริ มาณ
- ผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 52 คน
- ผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ การประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน 4 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ มีการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
สมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความ
สําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ หรื อสถานศึกษามีการส่ งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูป้ ระกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินทีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ค่า
คะแนนอยูใ่ น ระดับ 3 ดาว ระดับคุณภาพ ดี
1.1.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะในการเป็ นผู ้
ประกอบการหรื อ การประกอบอาชีพอิสระ ทําให้วทิ ยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ได้รับการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ในระดับ 3 ดาว จากโครงการส่ งเสริ มการเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผูเ้ รี ยน อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ปี การศึกษา 2561 มีผเู ้ รี ยนทีประสบ
ความสําเร็ จการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ นายสรายุทธ ยลพันธ์ ชือร้าน ทรัพย์วนั ทอง นาย
จักรพงษ์ สังฆเพศ ชือร้าน จีดี (GDED computer)..
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1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริ มาณ
ผูเ้ รี ยนทีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 65 คน
ผูเ้ รี ยนทีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ จํานวน 16 คน
ผูเ้ รี ยนทีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ จํานวน 2 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในในระดับจังหวัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทีได้
เป็ นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่ วมแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ระดับ ปวช. 2 ผลงาน คือ ทักษะงานวัดละเอียดและทักษะการติดตังเครื องปรับอากาศ ระดับ
ปวส. 3 ผลงาน คือ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” และทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ
1.2.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องจากชุมชน และโรงเรี ยนทีอยูร่ อบอําเภอวาริ น
โดยได้นาํ นักเรี ยน นักศึกษาเข้าดูแลบํารุ งรักษาซ่อมเครื องปรับอากาศ.ให้กบั โรงเรี ยนบ้าน
ศีรษะกระบือ และเป็ นทียอมรับกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษาเพือ
แข่งขันการค้าปลีก ของบริ ษทั แม็คโครสาขาวาริ นชําราบ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
4.1.3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
1.1.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ชันปี ที 3 แรกเข้า 407 คน สําเร็ จการศึกษา 182 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ชันปี ที 2 แรกเข้า 163 คน สําเร็ จการศึกษา 133 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
- ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 44.71
- ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 81.60
คิดเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษารวม ทัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 55.26 มีคุณภาพอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง
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1.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้จดั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรี ยน โดยการออกเยียมบ้านของนักเรี ยนทุกๆคน เพือให้รู้สาเหตุของนักเรี ยนทีขาดเรี ยน
รวมถึงได้พบผูป้ กครองของนักเรี ยนทําให้ผปู ้ กครองมีความไว้วางใจในระบบการดูแล
นักเรี ยนนักศึกษาของทางวิทยาลัย
1.2) ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1.2.1) เชิงปริ มาณ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 679 คน ระดับ ปวส. 125 คน รวมทังสิ น 804 คน
ผูเ้ รี ยนทีมี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ 662 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีมี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 82.34 มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเลิศ และผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดี
เด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปี การ
ศึกษา 2562 ระดับเหรี ยญทอง ของสถานศึกษาขนาดกลาง ในระดับจัอาชีวศึกษาระดับ
จังหวัดอุบลราชธานี
1.2.3) ผลสะท้อน
นักเรี ยนนักศึกษา ได้รับการยกย่องจากองกร หน่วยงานภายนอกและชุมชน โดย
นักเรี ยนนักศึกษาได้เข้าร่ วมในการทํากิจกรรมร่ วมกับองค์กรต่างๆ จนได้รับการยอมรับว่า
นักเรี ยน นักศึกษา มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ กล้าแสดงออก และเป็ นผูม้ ีจิตอาสาในการบริ การ
ช่วยเหลือบุคลอืนๆ
1.3) การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริ มาณ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาทีผ่านมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ ปวช. จํานวน
163 คน และปวส. จํานวน 108 คน รวมทังหมดจํานวน 271 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาที ผ่านมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ คิดเป็ นร้อยละ
99.22 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับยอดเยียม
1.3.3) ผลสะท้อน
นักเรี ยน นักศึกษา ทีสาํ เร็ จการศึกษาทีไม่ได้ศึกษาต่อ สามารถเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการทังของภาครัฐและเอกชน ซึงทําให้เห็นว่านักเรี ยนนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษา
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จากวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ มีความรู ้ความสามารถเป็ นทียอมรับทังภาครัฐและเอกชน
และนอกจากนียังสามารถประกอบอาชีพอิสระส่ วนตัวและเป็ นทียอมรับในชุมชน
2) จุดเด่ น
1) จุดเด่นด้านความรู ้
- นักเรี ยนนักศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกผ่านคิดเป็ นร้อยละ 99.45 อยูใ่ นระดับยอดเยียม
และผลคะแนนของ V-NET คิดเป็ นร้อยละ 71.95 อยูใ่ นระดับ ดีเลิศ
2) จุดเด่นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
- นักเรี ยนนักศึกษามีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
- นักเรี ยนนักศึกษาได้นาํ ความรู ้ไปใช้ในการบริ การชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ
3) จุดเด่นด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
- ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 82.34 อยูใ่ นระดับยอดเยียม
- นักเรี ยน นักศึกษาเป็ นผูม้ ีใจรักในการเป็ นจิตอาสา บริ การ ช่วยเหลือชุมชน สังคม
- สถานประกอบการต่างๆให้ความไว้วางใจในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าทํางาน
3) จุดทีควรพัฒนา
- การดูแลผูเ้ รี ยน การลดปั ญหาการออกกลางคัน
- ส่ งเสริ มด้านทักษะวิชาชีพให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจทังด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิในสาขาทีเรี ยน
เพือทีจะนําความรู ้ความสามารถเข้าร่ วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและมีผลการแข่งขันได้สามารถได้รับรางวัล
4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนา
- วิทยาลัย ครู ผสู ้ อน ครู ทีปรึ กษาและผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการดูแล นักเรี ยน
นักศึกษาร่ วมกันอย่างใกล้ชิด เมือเจอปั ญหาควรรี บแก้ไขให้เร็ วทีสุ ด
- ควรปรับพืนฐานผูเ้ รี ยน ด้านทักษะภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลียจากการทดสอบทางการศึกษา
ของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลียระดับชาติ
- กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ควรเน้นให้นกั เรี ยนนักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพทุกๆด้านเพือทีนักเรี ยน
นักศึกษาจะได้นาํ ความรู ้ไปใช้ในการแข่งขัน การทํางาน หรื อการศึกษาต่อ
4.2 มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
1.1.1) เชิงปริ มาณ
ร้อยละของประเภทวิชาทีจัดการเรี ยนการสอนมีการพัฒนาให้เป็ นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็ นระบบ จํานวน 8 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100
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1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา หรื อวิรายวิชาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม โดยได้รับความร่ วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรกับสถานประกอบการในรู ปแบบทวิภาคี จัดทําโครงการสร้างความร่ วมมือและ
แลกเปลียนข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงาน ประจําปี การศึกษา
2562 ปรากฏว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา หรื อ รายวิชาทีสถานประกอบการ ตลาดแร
งาน ต้องการให้ วิทยาลัยฯ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในขณะปฏิบตั ิงาน การใช้โปรแกรมพืน
ฐานคอมพิวเตอร์ และการเก็บบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื องมือในงานช่าง ได้นาํ ข้อมูลทีได้รับ
จากสถานประกอบการ ตลาดแรงาน วางแผนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาให้เป็ นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงานตามความเหมาะสม
ของผูเ้ รี ยน ซึงผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.1.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก ได้ให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ มีความพึงพอใจในการพัฒนาหลักสูตรใน 4.39 ระดับมาก
1.2) การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อ
กําหนดรายวิชาเดิมหรื อกําหนดรายวิชาเพิมเติม
1.2.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรื อ
ปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิมหรื อ กําหนดรายวิชาเพิมเติม 8 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ทุกสาขาวิชาได้มีการพัฒนา ปรับปรุ ง เพิมเติมหลักสูตรฐานมรรถนะหรื อ
ปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชาเดิมหรื อกําหนดรายวิชาเพิมเติมทุกสาขาวิชา คิด
เป็ นร้อยละ 100 %
. 1.2.3) ผลสะท้อน
ทุกสาขาวิชาได้พฒั นาหลักสูตรฐานมรรถนะให้เป็ นไปตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน และสถานประกอบการยังให้
ความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา
4.2.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
1.1.1) เชิงปริ มาณ
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีมีคุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการกําหนดการใช้สือเครื อง
มือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมและนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.1.3) ผลสะท้อน
นักเรี ยนนักศึกษามีผลการทดสอบทาง V-net คิดเป็ นร้อยละ 71.95 อยูใ่ นระดับ ดี
เลิศ ซึงผลการทดสอบมีการเพิมขึนจากปี การศึกษา 2561 และนักเรี ยน นักศึกษามีผลการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 99.45 อยูใ่ นระดับ ยอดเยียม
1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและนําไปใช้
การจัดการเรี ยนการสอน
1.2.1) เชิงปริ มาณ
ครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและนํา
ไปใช้ในการจัดการจัดการเรี ยนการสอน
- ภาคเรี ยนที 1/2562 จํานวน 40 คน ได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ
-ภาคเรี ยนที 2/2562 จํานวน 41 คน ได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 41 คน คิดเป็ น
ร้อยละ
1.2.2) เชิงคุณภาพ ล
ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญและนําไปใช้การจัดการเรี ยนการสอน ได้เกิดประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ
100 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.2.3) ผลสะท้อน
สถานประกอบการ ผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรี ยนนักศึกษา
ให้การยอมรับในแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและได้นาํ ไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ นขันเป็ นตอนในการสอน ทําให้นกั เรี ยน
นักศึกษาได้รับความรู ้อย่างมีคุณภาพ ทําให้สถานประกอบการยอมรับนักเรี ยน นักศึกษาเข้า
ทํางานในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
1.3) การจัดการเรี ยนการสอน
1.3.1) เชิงประมาณ
1. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีสอน จํานวน 41
คน และไม่ตรงสาขาวิชาทีสอน จํานวน 4 คน
2. จํานวนครู ทีมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกวิชาทีสอน จํานวน 41 คน
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3. จํานวนครู ทีจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธี
การสอนทีหลากหลาย จํานวน 41 คน
4. จํานวนครู ทีใช้สือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรี ยนรู ้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน จํานวน 41 คน
5. จํานวนครู ผสู ้ อนทีทําวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรี ยนรู ้ จํานวน คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ครู ผสู ้ อนทีมีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 98.05 อยูใ่ นระดับ
คุณภาพ ยอดเยียม
1.3.3) ผลสะท้อน
นักเรี ยน นักศึกษา ผูป้ กครอง สถานประกอบการทังภาครัฐและเอกชนให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ซึงสถานประกอบการให้การ
ยอมรับ รับนักเรี ยน นักศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและรับเข้าทํางานหลังจากจบการ
ศึกษา และนักเรี ยนทีจบระดับ ปวช. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.
1.4) การบริ หารจัดการชันเรี ยน
1.4.1) เชิงปริ มาณ
1. ครู ผสู ้ อนทีจัดทําข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
2. ครู ผสู ้ อนทีมีขอ้ มูลสารสนเทศหรื อเอกสารประจําชันเรี ยนและรายวิชาปั จจุบนั
จํานวน 41 คนคิดเป็ นร้อยละ 100
3. จํานวนครู ผสู ้ อนทีใช้เทคนิควิธีการบริ หารจัดการชันเรี ยนให้มีบรรยากาศทีเอือ
ต่อการเรี ยนรู ้ จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
4. ครู ผสู ้ อนทีใช้วธิ ีการเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนมีความมุ่งมันตังใจในการเรี ยน จํานวน
41 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
5. ครู ผสู ้ อนทีดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคลด้านการเรี ยน ด้านอืนๆ จํานวน 41
คน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ครู ผสู ้ อนทีมีคุณภาพในการบริ หารจัดการชันเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีค่า
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.4.3) ผลสะท้อน
ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน นักศึกษา ผูป้ กครอง สถานประกอบการทังภาครัฐและเอกชน
ให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริ หารจัดการชันเรี ยน ผลจากสํารวจความพึงพอใจต่อการ
บริ หารจัดการชันเรี ยน อยูใ่ นระดับ มาก
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1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริ มาณ
1. ครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนพัฒนาตนเองจํานวน 41 คนและเข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 28 คน
2. ครู ผสู ้ อนทีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ชัวโมงต่อปี จํานวน 28 คน
3. ครู ผสู ้ อนทีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน จํานวน 28 คน
4. ครู ผสู ้ อนทีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 28 คน
5. ครู ผสู ้ อนทีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพทีได้รับการ
ยอมรับหรื อเผยแพร่ จาํ นวน 28 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
ครู ผสู ้ อนทีรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 76
1.5.3) ผลสะท้อน
ผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครู ผสู ้ อนได้นาํ ความรู ้มาพัฒนาในการ
จัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั ในชันเรี ยน การสร้างนวัตกรรมสิ งประดิษฐ์ และได้นาํ ผล
งานมาแผยแพร่ ต่อสาธารณะชน
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
1.6.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงในการจัดการ
เรี ยนการสอน มีจาํ นวนห้องเรี ยนทังหมด 41 ห้อง เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือ
จัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน จํานวน 36 ห้อง
1.6.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็ วสูงในการ
จัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ 87.80
1.6.3) ผลสะท้อน
นักเรี ยน นักศึกษา ครู ผสู ้ อนให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี ยน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยน มีความพึงพอใจในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ได้ค่าเฉลีย 3.1 ซึงอยูใ่ นระดับ ดี
4.2.3 ด้ านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริ หารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริ มาณ
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วิทยาลัยมีระบบ Internet แบบมีสายและไร้สาย โดยจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะ
สมกับจํานวนผูใ้ ช้ทงของผู
ั
บ้ ริ หาร ครู บุคลากรการศึกษาและนักเรี ยนนักศึกษา ซึงสถาน
ศึกษาได้มีการนําระบบเครื อข่ายความเร็ วสูง คือระบบ UNINET และระบบ 3BB
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและข้อมูลการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพือการบริ หารจัดการบริ หารจัดการสถานศึกษา อยูใ่ นระดับดีมาก
1.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการสถานศึกษาที
หลากหลาย ทันสมัย และเป็ นปั จจุบนั ผูป้ กครอง นักเรี ยนสามารถตรวจสอบผลการเรี ยน
และติดตามข้อมูลขาวสารจากวิทยาลัยฯได้สะดวกรวดเร็ ว
1.2) อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานหรื อฟาร์ม
1.2.1) เชิงปริ มาณ
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ หรื อโรงฝึ กงานทีได้รับการพัฒนาให้เอือต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินอาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานหรื อฟาร์ม
ค่าคะแนน 5 อยูร่ ะดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.2.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบได้รับความไว้วางใจในอาคารสถานที ทีใช้จดั การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน ในระดับ จังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ประจําปี การศึกษา 2562 ของสาขาวิชาการตลาด และสํานักงานจัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานีใช้สถานทีวิทยาลัยในการจัดอบรมโครงการ
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
1.3.1) เชิงปริ มาณ
ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบํารุ ง
รักษาและพัฒนาอย่างต่อเนือง
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเอือต่อการศึกษาทัง
ความปลอดภัยในการจัดการเรี ยนการสอน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอด
เยียม
1.3.3) ผลสะท้อน
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ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในระบบสาธารณูปโภคพืนฐานอยูใ่ นระดับ ดี
1.4) แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ
1.4.1) เชิงปริ มาณ
ผูเ้ รี ยนทีใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ ร้อยละ
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ มีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.4.3) ผลสะท้อน
ความพึงพอของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ 3.80 อยูใ่ น
ระดับมาก
1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริ มาณ
ความเร็ วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพืนทีใช้งานภายในวิทยาลัย
ความเร็ วของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง มี 2 เครื อข่าย 1. UNINET ความเร็ ว 1000/1000
mb/s 2. 3BB ความเร็ ว 1000 / 1000 mb/s
1.5.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงในการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
วิทยาลัย มีผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยียม
1.5.3) ผลสะท้อน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการ
เรี ยนการสอน ค่าคะแนน 4.37 อยูใ่ นระดับ มาก
4.2.4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริ มาณ
1. สาขาวิชาทีจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคี ร้อยละ 100
2. ผูเ้ รี ยนทีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็ นร้อยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผลการประเมิน 5 ข้อ
ค่าคะแนน 5 และระดับคุณภาพ ยอดเยียม
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1.1.3) ผลสะท้อน
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักเรี ยน นักศึกษาระบบทวิภาคีทีเข้ารับ
การฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ อยูใ่ นระดับ 4.46 ระดับ มาก และสถานประกอบการยัง
มีความต้องการทีจะรับนักเรี ยน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบเข้าฝึ กประสบ
การวิชาชีพอย่างต่อเนือง
2) จุดเด่ น
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
- ครู ผสู ้ อนมีการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอนและสื อการสอนทุกรายวิชา แผนในการจัดการเรี ยนรู ้ มีองค์
ประกอบครบตามทีกําหนด
- ครู จดั ทําข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลทุกสาขาวิชา
- ครู ได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ด้านการบริ หารจัดการ
- วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับการบริ หารจัดการบริ หารสถานศึกษาทีมีความเร็ วสูง
- ความเร็ วอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพืนทีใช้งานภายในวิทยาลัย
- มีการปรับปรุ ง ซ่อมบํารุ ง ระบบสาธารณูประโภค อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ด้านนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
- มีการจัดการอาชีวศึกษาระบทวิภาคีทุกสาขาวิชา
3) จุดทีควรพัฒนา
- ครู ผสู ้ อนทีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ
หรื อเผยแพร่
- การนําสื อและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนา
- สื อการเรี ยนการสอนทีใหม่และทันสมัย
- ครู ผสู ้ อนควรทีจะมีนวัตกรรมใหม่ๆและแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีหลากหลายเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการเรี ยนและการสอน
4.3 มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
4.3.1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
1.1.1) เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ร้อยละ 100
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1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสถานศึกษาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วมในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบตั ิ
งานประจําปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีเลิศ
1.1.3) ผลสะท้อน
การจัดกิจกรรม การดําเนินโครงการต่างๆของวิทยาลัยฯ จะได้รับความร่ วมมือจาก
บุคลากรของวิทยาลัยคณะกรรมการสถานศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนียังได้
รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลตําบลแสนสุ ข สถานประกอบการทีอยูใ่ น
อําเภอวาริ นชําราบ วัดหนองป่ าพง วัดบ้านก่อ สถานีตาํ รวจภูธรวาริ ชาํ ราบ เป็ นต้น ทีให้ความ
สนับสนุน ส่ งเสริ ม อํานวยความสะดวกต่างๆให้วทิ ยาลัยดําเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.2) การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.1) เชิงปริ มาณ
ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการ
สอนทุกสาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าคะแนน 4
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ ได้ทาํ ความร่ วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลียนการจัดการเรี ยนการสอน และยัง
ได้รับความร่ วมมือจากในการระดมทรัพยากร เพือการจัดการเรี ยนการสอน เช่น บริ ษทั เอ็มเค
เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) บริ ษทั แมช์พาร์ท และบริ ษทั ซีพีออลล์ จํากัด เป็ นต้น
1.3) การบริ การชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนกิจกรรมในการบริ การชุมชนและจิตอาสาพัฒนา จํานวน 37 โครงการ
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริ การชุมชนและจิตอาสา
อยูใ่ นระดับ ยอดเยียม
1.3.3) ผลสะท้อน
ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ชุมชนให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริ การชุมชน
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และจิตอาสา การจัดกิจกรรมทุกๆครังจะมีชุมชน หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมใน
กิจกรรมทีวิทยาลัยทีจัดขึน
4.3.2 ด้ านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจยั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1.1) ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
1.1.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ในปี การศึกษา 2562 มี
จํานวนทังสิ น 17 ผลงาน งานวิจยั จํานวน 81 เรื อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รางวัลทีได้รับ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 2 ผลงาน ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 ผลงาน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน 1 ผลงาน
1.1.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยได้นาํ นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ เต้าปิ งย่างปรับระดับไปใช้กบั ชุมชนบ้านก่อ
อําเภอวาริ นชําราบ และอุปกรณ์ Happy แก้นิวล็อก ได้นาํ ไปใช้กบั ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
สุ ขภาพประจําตําบลบ้านก่อ อําเภอวาริ นชําราบ
2) จุดเด่ น
- การบริ การชุมชนและจิตอาสา
- บุคลากรมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา
- วิทยาลัยมีการระดมเงินทุนเพือการศึกษาจากบุคลากร สถานประกอบการ เพือมอบให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาเป็ น
ประจําทุกปี การศึกษา
3) จุดทีควรพัฒนา
- ความร่ วมมือกับสถานประกอบการเพือเพิมศักยภาพครู และครู ฝึกในสถานประกอบการ
- การนําผลงานนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ ไปใช้กบั ชุมชน องค์กรหน่วยงานต่างๆ
4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนา
- ครู นักเรี ยนนักศึกษาสร้างผลงานนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ ให้มีความน่าสนใจและสามารถ
นําไปใช้ได้จริ งกับชุมชน
- การจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนให้ครู ผสู ้ อนได้จดั ทําผลงาน นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ให้ความหลายหลาย
มากยิงขึน
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ส่ วนที 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี
5.1 มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที 1 ด้ านความรู้
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)

3

4

12

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

112

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 1 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 115

97.39

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 1 ด้านความรู ้
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2.1 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

3

9

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

15

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 2 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 25

60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ข้ อการประเมิน
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
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ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2

2

4
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ประเด็นการประเมินที 3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

3.2 ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์

2

2

4

3.3 การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

15

5

75

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

83

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 3 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 95

87.37

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที 1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อ
ปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชาเพิมเติม

3

5

15

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

25

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 1 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 25

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ

2

5

10

2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรี ยนการสอน

5

5

25

2.4 การบริ หารจัดการชันเรี ยน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

4

8

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการ
สอนในชันเรี ยน

2

5

10

ข้ อการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้ อการประเมิน

ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

ผลรวมคะแนนทีได้

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)
83

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 2 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 85

97.65

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 3 ด้ านการบริหารจัดการ
ข้ อการประเมิน

ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

3.1 การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน หรื องาน
ฟาร์ม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน

2

5

10

3.4 แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนทีได้

65

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 3 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 3 ด้านการบริ หารจัดการ
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ
ข้ อการประเมิน

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนทีได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 4 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 30

30
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
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ตารางที 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที 1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

1.1 การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน

2

5

10

1.3 การบริ การชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

45

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 1 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจยั
ข้ อการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

3

3

9

ผลรวมคะแนนทีได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 2 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 15

9
60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 2 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที 4 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
ประเด็นที 1.1 ด้านความรู ้
ประเด็นที 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที 1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ร้ อยละ
89.36
97.39
60
87.37
99.02

ประเด็นที 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที 2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

97.65
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

ร้ อยละ

ประเด็นที 2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

100

ประเด็นที 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ

100

มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้

90

ประเด็นที 3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

100

ประเด็นที 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

93.40

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่ วนที 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีกําหนดเพิมเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาทีกําหนดเพิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี
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ส่ วนที 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์เพือกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิมขึน โดยมีเป้ าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ยอดเยียม” รายละเอียดดังนี
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
1.1 ด้านความรู ้

1. - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรี ยน นักศึกษาในการใช้
โปรแกรม V-COP - โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ - โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพือการ สื อสารสําหรับ
นักเรี ยน นักศึกษาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา ระดับชันปวช. และ
ปวส. - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ปี การศึกษา 2563 - โครงการเตรี ยมความ
พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน เพือเตรี ยมสอบ (V-NET) ปี
การศึกษา 2563

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. - โครงการ หารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ - โครงการศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
อาชีวศึกษา - โครงการเปิ ดประชุมองค์การวิชาชีพ - โครงการ
แข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพและวิชาการ ทุกแผนกวิชา โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์

แผนพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. - โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดําริ ฯ โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแกนนําสถานศึกษาคุณธรรม โครงการค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ปี การศึกษา 2563 - โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี มีสุขโดยใช้
กระบวนการ ทางลูกเสื อ - โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผน
ปฏิบตั ิงาน และ โครงการต่าง ๆ ขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต แห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวาริ นชําราบ โครงการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด (To Be Number One) โครงการจัดระบบติดตามผูเ้ รี ยน เพือลดปั ญหาการออกกลางคัน
ของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา - โครงการติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีมีผล
สัมฤทธิทางการเรี ยนตามเกณฑ์ - โครงการประชุมผูป้ กครอง
ของนักศึกษาระดับชัน ปวช. และ ปวช. และระดับ ปวส. โครงการเทคนิคการทํางานเป็ นทีม (เทคนิคการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์) - โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนา (ร่ วมปฏิบตั ิ
ธรรมวัดหนองป่ าพง) - โครงการเสริ มสร้างประชาธิปไตย (เลือก
ตังคณะกรรมการ อวท.) - โครงการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ โครงการลูกเสื อวิสามัญ เดินทางไกล - โครงการชุมนุมลูกเสื อ
วิสามัญ และระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ - โครงการอบรม
ผูน้ าํ องค์กร - ชือโครงการพัฒนานักเรี ยนนักศึกษา ในทิศทางที
ถูกต้องตามหลักคุณลักษณะทีพึงประสงค์ - โครงการวันรัก
ต้นไม้ประจําปี ของชาติ - โครงการนักเรี ยน นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจําปี การศึกษา 2563 - โครงการพัฒนาจิต โครงการเยียมบ้านและหอพัก นักเรี ยน นักศึกษา - โครงการ
อบรมครู ทีปรึ กษา ปี การศึกษา 2563 - โครงการแนะแนวภายใน
สถานศึกษา และจัดหางานสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 - โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา โครงการติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2562 โครงการประชุมผูป้ กครอง ปฐมนิเทศนักเรี ยน นักศึกษาใหม่
ประจําปี 2563

มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019

1. - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรระยะสันประจํา
ปี งบประมาณ 2563 - โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สันฐานสมรรถนะ (E TQ E) - โครงการ การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา - โครงการประเมินความพึงพอใจ การใช้
หลักสูตรทุกสาขาวิชา สาขางาน และแผนการเรี ยนในสาขาวิชา
ทีเปิ ดทําการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจําปี การ
ศึกษา 2563

44/46

23/6/2563

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

1. - โครงการมอบเกียรติบตั รนักศึกษาทีมีผลการเรี ยนดี และ
กิจกรรมเด่น ปี การศึกษา 2563 - โครงการศึกษาดูงานของ
บุคลากร - โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปี การศึกษา 2563 - โครงการพัฒนาครู ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการนิเทศการสอนของวิทยาลัยการอาชีพ
วาริ นชําราบ - โครงการจัดทําฐานข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา โครงการมอบเกียรติบตั รนักศึกษาทีมีผลการเรี ยนดี และกิจกรรม
เด่น ปี การศึกษา 2563 - โครงการแนะแนวการศึกษา Open
House

2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

1. - โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถาน
ศึกษา และการใช้สถานที - โครงการพัฒนาสิ งแวดล้อมในและ
นอกสถานศึกษา - โครงการบริ หารความเสี ยงรอบสถานศึกษา
ร่ วมกับชุมชน - โครงการจัดซือหนังสื อห้องสมุด - โครงการ
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าห้องปฏิบตั ิงาน ติดตังไฟฟ้ าภายในอาคาร โครงการปรับปรุ งเครื องปรับอากาศ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
แผนกคอมพิวเตอร์ - โครงการ ปรับปรุ ง พัฒนาสภาพแวดล้อม
อาคารและสถานที ภายในและภายนอกสถานศึกษา - โครงการ
ศึกษาดูงานของบุคลากร - โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ - โครงการการพัฒนาบุคลากรเพือ
รองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ

1. - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน/ฝึ กอาชีพ ประจําภาคเรี ยนที
1 / 2563 - โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน / ฝึ กอาชีพ
ประจําภาคเรี ยนที 1 / 2563 - โครงการนิเทศสัญจรนักเรี ยน
นักศึกษาฝึ กงาน โดยผูบ้ ริ หาร - โครงการนิเทศนักเรี ยน
นักศึกษาฝึ กอาชีพ ต่างจังหวัด - โครงการฝึ กอบรมออนไลน์ครู
นิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.

มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
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V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

1. - โครงการความร่ วมมือและพัฒนาครู ฝึกในสถานประกอบการ โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมอาสาพัฒนา (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา)
- โครงการอาชีวะอาสา - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือชุมชน (
Fix it Center ) - โครงการ บริ การวิชาชีพสู่ชุมชน ( 108 อาชีพ )
- โครงการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน - โครงการ ฝึ กอาชีพให้กบั
นักเรี ยนโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน - โครงการ พัฒนา
ความร่ วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ประจํา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการจัดซือวัสดุและครุ ภณั ฑ์เพือ
การศึกษา - โครงการจัดหาผูเ้ ชียวชาญภายนอกร่ วมการสอน ทุก
สาขาวิชา - โครงการ การอบรมครู ฝึกในสถานประกอบการ
หลักสูตร 30 ชัวโมง

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

1. - โครงการอบรมวิจยั และแนวทางการเผยแพร่ สิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่ นใหม่ ประจําปี การศึกษา 2563 - โครงการ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
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