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ผลการตรวจสอบค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษา
โดยหน�วยงานต�นส�งก�ด
ว�ทยาล�ยอา��วศ�กษาส�พรรณบ�ร�
ป�การศ�กษา 2561
ผลการว�เคราะห�รายงานการประเม�นตนเอง ตามมาตรฐานการศ�กษาของสถานศ�กษา โดยหน�วยงานต�นส�งก�ด
ของว�ทยาล�ยอาช�วศ�กษาส�พรรณบ�ร� ป�การศ�กษา 2561 ปรากฏผลด�งน��
1. สถานศ�กษาจ�ดให�ม�ระบบการประก�นค�ณภาพการศ�กษาภายในสถานศ�กษาตามกฎกระทรวงการประก�น
ค�ณภาพการศ�กษา พ.ศ. 2561
ตารางท�� 1 ผลการจ�ดระบบการประก�นค�ณภาพการศ�กษาภายในสถานศ�กษาตามกฎกระทรวงการประก�นค�ณภาพ
สถานศ�กษา พ.ศ. 2561
ท�� การจ�ดระบบการประก�นค�ณภาพภายในสถานศ�กษา
1 การกำหนดมาตรฐานการศ�กษาของสถานศ�กษา

การดำเน�นการ
มาตรฐานการศ�กษาของสถานศ�กษาเป�นไปตามมาตรฐานการอาช�วศ�กษา
ม�การกำหนดมาตรฐานการศ�กษาของสถานศ�กษาและประเด�นการประเม�น
เพ��มเต�มจากมาตรฐานการอาช�วศ�กษา

2 การจ�ดทำแผนพ�ฒนาการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษา

แผนพ�ฒนาการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษาสอดคล�องก�บมาตรฐานการ
จ�ดการศ�กษาอาช�วศ�กษา
แผนพ�ฒนาการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษาม�องค�ประกอบสมบ�รณ� ม�
SWOT ว�ส�ยท�ศน� พ�นธก�จ ภารก�จ
องค�ประกอบของแผนพ�ฒนาการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษาสอดคล�องก�น
แผนงาน โครงการ สอดคล�องก�บการพ�ฒนามาตรฐาน/ประเด�นการประเม�น
ตามมาตรฐานการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษา

3 การดำเน�นการตามแผนพ�ฒนาการจ�ดการศ�กษาของ

ม�ผลการดำเน�นงานตามแผนพ�ฒนาการจ�ดการศ�กษา

สถานศ�กษา
4 การประเม�นผลและตรวจสอบค�ณภาพการศ�กษาภายใน
สถานศ�กษา
5 การต�ดตามผลการดำเน�นการ เพ��อพ�ฒนาสถานศ�กษา

ม�การบ�นท�กข�อม�ลการประเม�นผ�านระบบออนไลน�เช�งปร�มาณและค�ณภาพ
ผ�านเว�บไซต� www.vesar.org ให�ครบถ�วน
ม�การต�ดตามและปร�บปร�งข�อม�ลการประเม�นในระบบออนไลน�ผ�านเว�บไซต�
www.vesar.org

6 การจ�ดทำรายงานผลการประเม�นตนเองตามมาตรฐาน
การศ�กษาของสถานศ�กษา

เข�ยนรายงานประเม�นตนเองในระบบออนไลน�ผ�านเว�บไซต�
www.vesar.org โดยนำเสนอข�อม�ลท��งเช�งปร�มาณและค�ณภาพเพ��อสะท�อนผล
การพ�ฒนาตามมาตรฐานการศ�กษาและประเด�นประเม�น
พ�มพ�รายงานการประเม�นตนเองจากระบบออนไลน�

ท�� การจ�ดระบบการประก�นค�ณภาพภายในสถานศ�กษา

การดำเน�นการ
จ�ดส�งรายงานการประเม�นตนเองพร�อมแผนพ�ฒนาสถานศ�กษาให�สำน�กงาน
คณะกรรมการการอาช�วศ�กษาและเผยแพร�ส�สาธารณชน

2. ผลการประเม�นค�ณภาพการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษาตามมาตรฐานการอา��วศ�กษา พ.ศ.2561 โดยภาพ
รวม จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด�นการประเม�น ม�ค�ณภาพอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 97.46) โดยม�ผลการ
ประเม�นจำแนกตามมาตรฐานและประเด�นการประเม�น ด�งน��
2.1 มาตรฐานท�� 1 ค�ณล�กษณะของผ��สำเร�จการศ�กษาอา��วศ�กษาท��พ�งประสงค� ม�ค�ณภาพอย��ในระด�บ
ยอดเย��ยม (ร�อยละ 97.16) เม��อจำแนกเป�นประเด�นการประเม�น ปรากฎผลด�งน��
2.1.1 ด�านความร�� ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 97.08)
2.1.2 ด�านท�กษะและการประย�กต�ใช� ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 97.08)
2.1.3 ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และค�ณล�กษณะท��พ�งประสงค� ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (
ร�อยละ 97.31)
จ�ดเด�น
1. สถานศ�กษาจ�ดการเร�ยนการสอนและจ�ดก�จกรรมเพ��อพ�ฒนาผ��เร�ยนให�ม�สมรรถนะในการเป�นผ��ประกอบ
การหร�อการประกอบอาช�พอ�สระ
2. ผ��เร�ยนผ�านเกณ��ประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พด�านความร�� ด�านท�กษะและการประย�กต�ใช�ในคร��งแรก
3. ผ��เร�ยนผ�านการทดสอบทางการศ�กษาระด�บชาต�ด�านอาช�วศ�กษา (V-NET)
4. ผ��สำเร�จการศ�กษาม�งานทำในหน�วยงานภาคร�ฐและเอกชน สามารถประกอบอาช�พอ�สระหร�อศ�กษาต�อ
5. ผ��เร�ยนม�ค�ณธรรม จร�ยธรรม และค�าน�ยมท��พ�งประสงค�
6. สถานศ�กษาม�การบร�การช�มชน บร�การว�ชาการ ว�ชาช�พ และผ��เร�ยนม�จ�ตอาสาสร�างประโยชน�ให�ก�บ
ช�มชนและส�งคม
จ�ดท��ควรพ�ฒนา
1. ลดป�ญหาการออกกลางค�น
2. พ�ฒนาผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย เพ��อใช�ประโยชน�ได�จร�งหร�อได�
ร�บรางว�ลจากการประกวดในระด�บท��ส�งข��น
3. พ�ฒนาผ��เร�ยนให�ม�ท�กษะว�ชาช�พเพ��อเข�าร�วมการประกวด แข�งข�น ทางด�านท�กษะว�ชาช�พในระด�บท��ส�งข��น
ข�อเสนอแนะเพ��อการพ�ฒนา
1. พ�ฒนาระบบการด�แลช�วยเหล�อและแนะแนวผ��เร�ยนให�สำเร�จการศ�กษาตามระยะเวลาท��หล�กส�ตรกำหนด

2. ส�งเสร�ม สน�บสน�น ให�ผ�เร�ยนพ�ฒนานว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ยให�เข�าร�วมการ
ประกวด แข�งข�น ในระด�บสถานศ�กษา ระด�บจ�งหว�ด ระด�บชาต� และระด�บนานาชาต� หร�อม�การนำไปใช�ประโยชน�ได�
จร�ง
3. ส�งเสร�ม สน�บสน�น ให�ผ�เร�ยนเข�าร�วมประกวด แข�งข�นท�กษะว�ชาช�พเพ��อพ�ฒนาท�กษะว�ชาช�พในระด�บ
สถานศ�กษา ระด�บจ�งหว�ด ระด�บชาต� และระด�บนานาชาต�
2.2 มาตรฐานท�� 2 การจ�ดการอา��วศ�กษา ม�ค�ณภาพอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 98.13) เม��อจำแนก
เป�นประเด�นการประเม�น ปรากฎผลด�งน��
2.2.1 ด�านหล�กส�ตรอาช�วศ�กษา ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 88)
2.2.2 ด�านการจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วศ�กษา ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 100)
2.2.3 ด�านการบร�หารจ�ดการ ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 100)
2.2.4 ด�านการนำนโยบายส��การปฏ�บ�ต� ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 100)
จ�ดเด�น
1. สถานศ�กษาม�กระบวนการพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ
2. คร�ผ�สอนจ�ดทำแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส�การปฏ�บ�ต�สำหร�บพ�ฒนาผ��เร�ยนให�ม�ค�ณล�กษณะ และท�กษะท��จำ
เป�นในศตวรรษท�� 21 ได�อย�างม�ค�ณภาพ
3. คร�ผ�สอนจ�ดทำแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส�การปฏ�บ�ต�ท�เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญและนำไปใช�ในการจ�ดการเร�ยน
การสอนได�อย�างม�ค�ณภาพ
4. คร�ผ�สอนจ�ดการเร�ยนการสอนและส�งเสร�มการเร�ยนร��ของผ��เร�ยนด�วยว�ธ�การท��หลากหลายได�อย�างม�
ค�ณภาพ
5. คร�ผ�สอนบร�หารจ�ดการช��นเร�ยนได�อย�างม�ค�ณภาพ
6. สถานศ�กษาม�ระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อใช�ในการจ�ดการเร�ยนการสอน การส�บค�นข�อม�ลได�เต�ม
ศ�กยภาพ
7. คร�ผ�สอนได�ร�บการพ�ฒนาตนเองและพ�ฒนาว�ชาช�พ ม�การนำผลการพ�ฒนาตนเองมาใช�ในการจ�ดการ
เร�ยนการสอนอย�างม�ค�ณภาพ
8. ผ��บร�หารสถานศ�กษาม�การบร�หารจ�ดการสถานศ�กษาโดยใช�การบร�หารแบบม�ส�วนร�วม และใช�นว�ตกรรม
ในการบร�หารสถานศ�กษาบรรล�เป�าหมายท��กำหนด
9. สถานศ�กษาม�การบร�หารจ�ดการระบบข�อม�ลสารสนเทศเพ��อการบร�หารจ�ดการสถานศ�กษาอย�างม�
ประส�ทธ�ภาพ
10. สถานศ�กษาจ�ดการศ�กษาอาช�วศ�กษาระบบทว�ภาค�อย�างม�ค�ณภาพ
11. สถานศ�กษาม�การระดมทร�พยากรจากภาค�เคร�อข�ายเพ��อการจ�ดการอาช�วศ�กษาอย�างม�ค�ณภาพ

12. สถานศ�กษาม�อาคารสถานท�� ห�องเร�ยน ห�องปฏ�บ�ต�การ โรง��กงาน หร�องานฟาร�มม�ความพร�อม เพ�ยง
พอ และเอ��อต�อการจ�ดการเร�ยนร�� สอดคล�องก�บบร�บทของสถานศ�กษา
13. สถานศ�กษาม�การบร�หารจ�ดการระบบไฟฟ�า ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการส��อสาร รวม
ท��งการจ�ดระบบร�กษาความปลอดภ�ยภายในสถานศ�กษาอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ
14. สถานศ�กษาม�แหล�งเร�ยนร��และศ�นย�ว�ทยบร�การหร�อห�องสม�ด ม�ความพร�อม และเพ�ยงพอก�บผ��ใช�
บร�การ
15. สถานศ�กษาม�ระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการใช�งานสารสนเทศภายในสถานศ�กษาท��ม�
ประส�ทธ�ภาพ
16. สถานศ�กษาม�การบร�การช�มชน บร�การว�ชาการ ว�ชาช�พ และผ��เร�ยนม�จ�ตอาสาสร�างประโยชน�ให�ก�บ
ช�มชนและส�งคม
จ�ดท��ควรพ�ฒนา
1. พ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะ หร�อปร�บปร�งรายว�ชา หร�อปร�บปร�งรายว�ชาเด�ม หร�อกำหนดรายว�ชา
เพ��มเต�ม ในแต�ละสาขาว�ชาหร�อสาขางาน
ข�อเสนอแนะเพ��อการพ�ฒนา
1. ส�งเสร�ม สน�บสน�นให�ท�กสาขาว�ชาหร�อสาขางานพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะ หร�อปร�บปร�งรายว�ชา
หร�อปร�บปร�งรายว�ชาเด�ม หร�อกำหนดรายว�ชาเพ��มเต�ม
2.3 มาตรฐานท�� 3 การสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร�� ม�ค�ณภาพอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ 97.5) เม��อ
จำแนกเป�นประเด�นการประเม�น ปรากฎผลด�งน��
2.3.1 ด�านความร�วมม�อในการสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร�� ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อยละ
100)
2.3.2 ด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย ผลการประเม�นอย��ในระด�บ ยอดเย��ยม (ร�อย
ละ 92.5)
จ�ดเด�น
1. คร�ผ�สอนได�ร�บการพ�ฒนาตนเองและพ�ฒนาว�ชาช�พ ม�การนำผลการพ�ฒนาตนเองมาใช�ในการจ�ดการ
เร�ยนการสอนอย�างม�ค�ณภาพ
2. ผ��บร�หารสถานศ�กษาม�การบร�หารจ�ดการสถานศ�กษาโดยใช�การบร�หารแบบม�ส�วนร�วม และใช�นว�ตกรรม
ในการบร�หารสถานศ�กษาบรรล�เป�าหมายท��กำหนด
3. สถานศ�กษาม�การบร�หารจ�ดการระบบข�อม�ลสารสนเทศเพ��อการบร�หารจ�ดการสถานศ�กษาอย�างม�
ประส�ทธ�ภาพ
4. สถานศ�กษาม�การระดมทร�พยากรจากภาค�เคร�อข�ายเพ��อการจ�ดการอาช�วศ�กษาอย�างม�ค�ณภาพ

5. สถานศ�กษาม�การบร�การช�มชน บร�การว�ชาการ ว�ชาช�พ และผ��เร�ยนม�จ�ตอาสาสร�างประโยชน�ให�ก�บ
ช�มชนและส�งคม
6. คร�ผ�สอนจ�ดการเร�ยนการสอนและส�งเสร�มการเร�ยนร��ของผ��เร�ยนด�วยว�ธ�การท��หลากหลายได�อย�างม�
ค�ณภาพ
จ�ดท��ควรพ�ฒนา
1. พ�ฒนาผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย เพ��อใช�ประโยชน�ได�จร�งหร�อได�
ร�บรางว�ลจากการประกวดในระด�บท��ส�งข��น
ข�อเสนอแนะเพ��อการพ�ฒนา
1. ส�งเสร�ม สน�บสน�น ให�ผ�เร�ยนพ�ฒนานว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ยให�เข�าร�วมการ
ประกวด แข�งข�น ในระด�บสถานศ�กษา ระด�บจ�งหว�ด ระด�บชาต� และระด�บนานาชาต� หร�อม�การนำไปใช�ประโยชน�ได�
จร�ง

3. สร�ปผลการประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษาตามมาตรฐานการอา��วศ�กษา พ.ศ. 2561
ตารางท�� 2 สร�ปผลการประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษาตามมาตรฐานการอาช�วศ�กษา พ.ศ. 2561 ของ
ว�ทยาล�ยอาช�วศ�กษาส�พรรณบ�ร� ป�การศ�กษา 2561
มาตรฐาน / ประเด�นการประเม�น

ร�อยละ

ระด�บค�ณภาพ

97.16

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 1.1 ด�านความร��

97.08

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 1.2 ด�านท�กษะและการประย�กต�ใช�

97.08

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 1.3 ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และค�ณล�กษณะท��พ�งประสงค�

97.31

ยอดเย��ยม

98.13

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 2.1 ด�านหล�กส�ตรอาช�วศ�กษา

88

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 2.2 ด�านการจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วศ�กษา

100

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 2.3 ด�านการบร�หารจ�ดการ

100

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 2.4 ด�านการนำนโยบายส��การปฏ�บ�ต�

100

ยอดเย��ยม

97.5

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 3.1 ด�านความร�วมม�อในการสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��

100

ยอดเย��ยม

ประเด�นท�� 3.2 ด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย

92.5

ยอดเย��ยม

มาตรฐานท�� 1 ค�ณล�กษณะของผ��สำเร�จการศ�กษาอา��วศ�กษาท��พ�งประสงค�

มาตรฐานท�� 2 การจ�ดการอา��วศ�กษา

มาตรฐานท�� 3 การสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��

สร�ปผลการประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษา

ระด�บค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษา
ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ข��นไป)

ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)

ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)

กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00)

ลงช��อ
( นายประชาคม จ�นทรช�ต )
รองเลขาธ�การ ร�กษาราชการแทน
เลขาธ�การคณะกรรมการการอาช�วศ�กษา

97.46

