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ค าน า 
 

      รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ของวิทยาลัยเทคนิคน่าน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เล่มนี้  รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  ๖  
ส่วนได้แก่  ส่วนท่ี ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ส่วนท่ี ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ส่วนท่ี ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนท่ี ๔  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ส่วนท่ี ๕  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และ  ส่วนท่ี ๖  แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  ขอบคุณผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สาขาวิชา  และ
หน่วยงานภายใน  ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคน่านทุกคน  ท่ีให้การสนับสนุน
ข้อมูล  ท าใหร้ายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เล่มนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 
                 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากรายงานเล่มนี้  คณะผู้จัดท าขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณ  สถานศึกษา  บิดามารดา  และครูอาจารย์  ข้อบกพร่องใดๆ ท่ีอาจมีคณะผู้จัดท าขอน้อมรับ
และยินดีรับฟังค าติชมด้วยความเคารพยิ่ง 
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                                                                                                   มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                                                                                                                                      

หน้า 
ค าน า......................................................................................................................................... ข 
ส่วนท่ี ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร......................................................................................... ๑ 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา………………………………………… ๑ 
 การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ………… ๗ 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วย 
งานต้นสังกัด……………………………………………………………………………………… 

 
๗ 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
(Best Practice)…………………………………………………………………………………. 

 
๗ 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา................................................................................ ๙ 
 ข้อมูลติดต่อสถานศึกษา................................................................................. ๙ 
 ประวัติของสถานศึกษา.................................................................................. ๙ 
 การจัดการศึกษา............................................................................................ ๑๑ 
 สภาพแวดล้อม............................................................................................... ๑๓ 
 สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม…………………………………………………….. ๑๔ 
 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา............................................................... ๑๖ 
 ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา…………………………………………. ๑๗ 
 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา......................................... ๒๐ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา............................................................................................ 
 

๒๐ 
 เกียรติประวัติของสถานศึกษา....................................................................... ๒๑ 

ส่วนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา...................................................................... ๒๘ 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ท่ีพึงประสงค์.................................................................................................. 
 

๒๘ 
 มาตรฐานท่ี ๒  การจัดการอาชีวศึกษา..........................................................   ๒๙ 
 มาตรฐานท่ี ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้...............................................   ๓๐ 

ส่วนท่ี ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา…………………….. ๓๑ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

                   ท่ีพึงประสงค์........................................................................ 
 

๓๑ 
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา.......................................................... ๔๑ 
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู…้…………………………………….. ๔๙ 
 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน…………………………….. ๕๓ 

 



 ง 

สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                                                                      

หน้า 
ส่วนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา……………………………………………… 
 

๕๔ 
 ผลการประเมินรายด้าน………………………………………………………………………. ๕๔ 

   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา.................................................... ๕๔ 

   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน……………………………….. ๕๕ 
   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา............................................ ๕๗ 
   ด้านการมีส่วนร่วม........................................................................... ๕๘ 

   ด้านปัจจัยพื้นฐาน………………………………………………………………….. ๕๙ 

  ผลการประเมินภาพรวม……………………………………………………………………… ๖๐ 
ส่วนท่ี ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา...................... ๖๑ 
ภาคผนวก................................................................................................................................ ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

สารบัญตาราง 
 

              หน้า 
ตารางท่ี 2.1   ข้อมูลนักเรียนระดับช้ัน ปวช…………………………………………………………….. ๑๗ 
ตารางท่ี 2.๒   ข้อมูลนักศึกษาระดับช้ัน ปวส..................................................................... ๑๗ 
ตารางท่ี 2.๓   ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2560…………………………………… ๑๗ 
ตารางท่ี 2.๔   ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561……………………………………… ๑๘ 
ตารางท่ี 2.๕   ข้อมูลผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา........................................ ๑๘ 
ตารางท่ี 2.๖   ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน................................................................ ๑๙ 
ตารางท่ี 2.๗   ข้อมูลอาคารสถานท่ี.................................................................................... ๑๙ 
ตารางท่ี 2.๘   ข้อมูลงบประมาณ…………………………………………………………………………… ๒๐ 
ตารางท่ี 2.๙   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560………………………. ๒๑ 
ตารางท่ี 2.๑๐   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561………………………..  ๒๒ 
ตารางท่ี 2.๑๑   รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ปีการศึกษา 2560…………………………………………………………………….……. 
 

๒๓ 
ตารางท่ี 2.๑๒ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561…………………………………………………………………….…….   
 

๒๔ 
ตารางท่ี 2.๑๓ รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560………………………………… ๒๕ 
ตารางท่ี 2.๑๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561...................................... ๒๖ 
ตารางท่ี ๔.๑ สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน................................ ๕๓ 
ตารางท่ี ๕.๑ ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม 

และจ าแนกเป็นรายการประเมิน................................................................. 
 

๕๔ 
ตารางท่ี ๕.๒ ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม

และจ าแนกเป็นรายการประเมิน………………………………………………………… 
 

๕๖ 
ตารางท่ี ๕.๓ ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ

จ าแนกเป็นรายการประเมิน........................................................................ 
 

๕๗ 
ตารางท่ี ๕.๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและ 

จ าแนกเป็นรายการประเมิน........................................................................ 
 

๕๘ 
ตารางท่ี ๕.๕ ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและ 

จ าแนกเป็นรายการประเมิน........................................................................ 
 

๕๙ 
ตารางท่ี ๕.๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน................. ๖๐ 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
๑.๑  กำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 
    ๑.๑.๑  มำตรฐำนที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
              ๑)  ผลสัมฤทธิ์   
                               สถานศึกษามีการดูแลและแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีผลการ
ประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมร้อยละ  73.73  ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  โดยสถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดใน
ระดับจังหวัดผลการประเมินระดับ  3  ดาว  อยู่ในระดับคุณภาพดี  ครูท่ีปรึกษามีการพบนักเรียนใน
ช้ันเรียนเพื่อติดตามการมาเรียน  และผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  มีการแจ้งผลการขาดเรียน
ผ่านระบบ  SMS  มีโครงการเยี่ยมบ้าน  มีการจัดท าข้อมูลประวัตินักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดกรอง
ผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูท่ีปรึกษามีการพบปะพูดคุยเช็คช่ือนักเรียนนักศึกษาทุกวัน  
เพื่อพบปัญหาครูท่ีปรึกษาจะมีการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล  มีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ได้เข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัด  และได้เข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาค  มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  คิดเป็นร้อยละ  92.31  และมีการ
ติดตามการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  คิดเป็นร้อยละ  95.46  ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท้ังหมดท่ีส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา  2560  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  
การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหาร  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นท่ีประจักษ์  ท าให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และ  ระดับชาติ  ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR : The common 
European Framework of Reference For Languages) ตามกรอบมาตาฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับ A0  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงไม่ต่ ากว่าระดับ A1 ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้  ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ A0  จ านวนผู้เข้าสอบระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  32๙  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  ๕๙๔  คน  
ร้อยละของผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ  A0  
ร้อยละ  100   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับ  A0  ร้อยละ  100  ระดับประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับ  A1  ร้อยละ  ๔๑.๐๘  ระดับ  A๒  ร้อยละ  ๑.๖๘ 
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              ๒)  จุดเด่นของมาตรฐานท่ี ๑      
       ๒.๑)  ด้านความรู้  “ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ”  ผลจากคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นท่ีประจักษ์  ท าให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับ
ภาค  และ  ระดับชาติ 
                   ๒.๒)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  “ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”
ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  การสอนเสริม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิ
พิสัยและทักษะพิสัย  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีผล
การประเมินในระดับยอดเย่ียม 
                   ๒.3)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  “การมีงานท า
และศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา” ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและ
ประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  เป็นท่ียอมรับ
ของสถานประกอบการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการช่ืนชมจากเจ้าของกิจการ  
หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
                 ๓)  จุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑      
                   ๓.๑)  ด้านความรู้  “ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา  สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียน
เสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ  ผู้ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประกอบการเทียบกับจ านวนผู้เข้า
อบรมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ  ๖๐  ควรเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะในปีต่อไป   
                   ๓.๒)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  “ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย”  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาจัดท าส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  และส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการเรียนรายวิชาโครงการ  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา
ท่ีเกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  พบว่าจ านวนส่ิงประดิษฐ์มีจ านวนน้อยและไม่ประสบ
ผลส าเร็จด้านการประกวด  
                   ๓.3)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  “ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์”  ผลของการจัดการเรียนรู้  และผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
จ านวน  ๓๐ โครงการ  ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึก
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รักษ์ส่ิงแวดล้อม  ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ได้ระดับเหรียญทองแดง  ซึ่งอยู่ในระดับท่ีจะต้องพัฒนา 
                ๔)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑      
                   ๔.๑)  ด้านความรู้  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้ได้จ านวนผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น  ให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การดูแลติดตาม 
                   ๔.๒)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  จัดท าโครงการเกี่ยวกับการจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย  เพื่อเพิ่มผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรือ  งานวิจัย  และเพิ่มคุณภาพของผลงาน 
                   ๔.๓)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   พัฒนา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
    ๑.๑.๒  มำตรฐำนที่ ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   
                      ๑)  ผลสัมฤทธิ์ 
                                สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  โดยมีการ
ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา  เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  และมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ท่ีได้จากการพัฒนาทุกรายวิชาท่ีท าการสอนคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  มี
การบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาทุกสัปดาห์  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท างานวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา  โดยมีการพัฒนาและจัดการเรียน
การสอน  มีการใช้ส่ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ์และเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับคุณภาพดี  สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนให้ความ
สนใจผู้เรียน  โดยมีการติดตามผู้เรียนให้ความส าคัญกับผู้เรียน  สถานศึกษาได้มีการใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้เทคนิคการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  มีการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  ๑๒  ช่ัวโมงต่อปี  ครูผู้สอนท่ีน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้ท่ี
พร้อมท้ังด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  และมีการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โดยมีการท า  MOU  กับสถานประกอบการท่ีสามารถเป็นแนวทางให้กับ
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง  มีงานท า  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  มีการ 
ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  มีระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานรวมถึงมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  และมีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
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การสอนในช้ันเรียน  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์ วิทยบริการ  ส่ือ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครุภัณฑ์  และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา  มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา  มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ  มีการระดมทรัพยากร (งบประมาณ  ทุนการศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์)  เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สถานศึกษามีการบริการชุมชน  ออกหน่วยศูนย์ 
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  จิตอาสา  และมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพ  การบริการวิชาชีพ   
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
                      ๒)  จุดเด่นของมาตรฐานท่ี ๒   
                   ๒.๑)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  “การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน”  สถานศึกษาก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และก าหนดส่งบันทึก
หลังการสอนหลังส้ินสุดภาคเรียน  และน าข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนไปปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป 
                   ๒.๒)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การจัดการเรียนการ
สอน”ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  มีแผนการจัดการเรียนรู้และสอน
ตรงตามแผนครบทุกรายวิชาท่ีสอน  ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ใช้ส่ือ นวัตกรรม  มีการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
                   ๒.๓)  ด้านการบริหารจัดการ “ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน”  สถานศึกษา
มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้บริการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ  
นักเรียนนักศึกษา  ได้อย่างพอเพียงมีคุณภาพ 
                   ๒.๔)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  “การบริการชุมชนและจิตอาสา”
โครงการบริการชุมชนและโครงการจิตอาสา  เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคน่านในฐานะหน่วยงานในสังกัด  ได้สนองนโยบาย  ท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  ผลส าเร็จของโครงการท าให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ประชาชนได้รับบริการ  ได้รับการช่ืนชมจากผู้รับบริการ 
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                      ๓)  จุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๒   
                   ๓.๑)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ”  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการปรับปรุง  แต่ไม่มีหลักฐานการประเมินการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                   ๓.๒)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  “การบริหารจัดการช้ัน
เรียน”  ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีไม่มาก  
ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมีไม่มาก 
                   ๓.๓)  ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน” สถานศึกษามีแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน  ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอก  แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา 
                   ๓.๔)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ “การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน”  สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมี
สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน  แต่ไม่มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
                      ๔)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๒     
                   ๔.1)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ”  ควรมีการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                   ๔.2)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการช้ัน
เรียน”  ครูผู้สอนทุกคนควรใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
และ  ควรให้เวลาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมากขึ้น 
                   ๔.3)  ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน” สถานศึกษาควรจัดท าแผนระดมทรัพยากรจากองค์กรหน่วยงานภายนอก  เพื่อจัดการเรียน
การสอน  และบันทึกการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกไว้เป็นหลักฐาน   
                   ๔.4)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ “การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน”  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  และ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ 
    ๑.๑.๓  มำตรฐำนที่ ๓  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
                      ๑)  ผลสัมฤทธิ์ 
       สถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   มีการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  และการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  มีการจัดอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน  รวมถึงการบริการชุมชนและจิตอาสา   สถานศึกษามีผลงานของผู้เรียนด้าน
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นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด  
ระดับภาค   มีผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณะ  น าไปต่อยอดให้กับชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ 
                      ๒)  จุดเด่นของมาตรฐานท่ี ๓     
                   ๒.1)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  “การบริการ
ชุมชนและจิตอาสา”  สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดโครงการบริการชุมชนและ
โครงการจิตอาสา  ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  ได้รับการช่ืนชมจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และ  ประชาชนท่ีได้รับบริการ   
                   2.๒)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  “การจัดการ
เรียนการสอน”  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  งาน
สร้างสรรค์  ส่งผลให้มีส่ิงประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาโครงการ  ท่ีซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
                           ๓)  จุดท่ีควรพัฒนา 
                    ๓.1)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  “การระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน”  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลองค์กรต่างๆ  
ในการจัดการศึกษา  โดยจัดท าแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน  แต่ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลและเก็บหลักฐาน 
                    ๓.2)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  “ผลงาน
ของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย”  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม
ประกวดระดับภาค  แต่มีจ านวนน้อยไม่สอดคล้องกับระดับสถานศึกษา 
                           ๔)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
                    ๔.๑)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  “การระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน”  ควรจัดท าแผนงาน/โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน  มีการบันทึกและจัดท ารายงานสรุปโครงการ   
                    ๔.๒)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  “ผลงาน
ของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย”  ควรเพิ่มจ านวนผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  และจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมประเภทของการ
ประกวดฯ 
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๑.๒  กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แกผู่้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
   ๑.๒.๑  รำงวัลและผลงำนที่สถำนศึกษำได้รับ   
                         ๑)  สถานศึกษาได้รับรางวัล "สถานศึกษาพอเพียง" 
             ๒)  สถานศึกษาได้รับรางวัล “ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม” 
             3)  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             4)  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)  
 ุ   ๑.๒.๒  ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำ 
                         ๑)  สถานศึกษาท าความร่วมมือ (MOU)  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ร่วมกับสถานประกอบการ  บุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                          ๒)  การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  
สังคม 
 
๑.3  กำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำทีบ่รรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนตน้สังกดั 
                วิทยาลัยเทคนิคน่านได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้  (๑)  จัดการศึกษาวิชาชีพ  ส่งเสริมคุณธรรม  น้อม
น าศาสตร์ของพระราชามาพัฒนาองค์กร  (๒)  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ  (๓)  อาชีวศึกษาพัฒนาพื้นท่ีห่างไกล  และ (๔) งานวิจัย  
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
 
๑.๔  กำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำทีเ่ปน็แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 
ชื่อผลงำน  :  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (การนิเทศฝึกอาชีพ) 
หลักกำรและเหตุผล 
                ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี 
เพื่อเป็นการสร้างก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  โดยให้
สถานศึกษาเพิ่มปริมาณสาขาวิชาผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก  และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
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วัตถุประสงค์ 
                1.  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน  สาขาวิชา  ในระบบทวิภาคี 
                2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                3.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                4.  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                5.  เพื่อติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ 
กรอบแนวคิด 
    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานฝีมือท่ีมี
คุณภาพสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน  การจัดการระบบทวิภาคีคือความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  กระบวนการร่วมกันในทุกๆ 
ด้านในรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งพบว่ารูปแบบ
ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ  คือ  คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา  การเรียนการสอน  ครูผู้สอน 
ความร่วมมือ  การสนับสนุนของรัฐบาล  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  และการบริหารจัดการ  ทุก
องค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   และการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งจ าแนกเป็น  4  แนวทางหลัก  ได้แก่  การบริหารจัดการระบบทวิภาคี 
ความร่วมมือ  การจัดการเรียนการสอน  และคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  เพื่อผลิตแรงงานฝีมือท่ีมีประสิทธิภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน 

แผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน 
   ขั้นตอนด าเนินงาน   
   1.  ประชุมจัดท าโครงการ       
   2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       
               3.  ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
               ๔.  ปฏิบัติตามแผนงาน 
               ๕.  ติดตามประเมินผล 
               ๖.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ :  ๑.  โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ 
                ๒.  โครงการยกระดับทวิภาคี 
                ๓.  โครงการส่งนักศึกษาฝึกงาน   
 
 



ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
2.1  ข้อมูลติดต่อสถานศกึษา 
               ๒.๑.๑  ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคน่าน   
               ๒.๑.๒  ท่ีต้ัง  เลขท่ี 2  ถนนรอบก ำแพงเมืองตะวนัตก  อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน   
                          55000                 
               ๒.๑.๓  โทรศัพท์/โทรสาร  โทรศัพท์  0-5471-096   โทรสำร  0-5471-0711 
               ๒.๑.๔  E-mail address : ntc.datacenterinformation@gmail.com   
                ๒.๑.๕  Website: datacenter 
                ๒.๑.๖  สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   
๒.๒  ประวัติของสถานศึกษา 
              ๒.๒.๑  ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
                วิทยาลัยเทคนิคน่านเป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  
เกิดจากการรวมโรงเรียนสายอาชีพสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน  คือโรงเรียนการช่างน่านและโรงเรียนช่าง
ทอผ้าน่าน (การช่างสตรีน่าน)   
                            การก่อต้ังโรงเรียนช่างไม้น่าน  เปิดเรียนเมื่อวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๔๘๑  โดย
กระทรวงธรรมการให้ใช้สถานท่ีของโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารเป็นท่ีเรียนช่ัวคราว  และเปิดรับสมัคร
นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันปีท่ี ๔  เข้าเรียนวิชาช่างไม้และช่างปูน  ใช้เวลาเรียน  ๓  ปี 
                 การย้ายโรงเรียนครั้งท่ี ๑  วันท่ี  ๑ ธันวาคม  ๒๔๘๑  ได้ย้ายโรงเรียนการช่างไม้
น่านไปอยู่ท่ีบ้านค้ังถี่  ซึ่งติดกับโรงเรียนกสิกรรมน่าน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน) 
                 การย้ายโรงเรียนครั้งท่ี ๒  และเปล่ียนช่ือโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนการ    
ช่างไม้น่านอยู่ห่างไกลจากจังหวัดถึง  ๔  กิโลเมตร  การคมนาคมไม่สะดวก  ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๘  จึงได้
ย้ายมาต้ัง ณ เลขท่ี  ๑๕๐  ถนนสุมนเทวราช  ต าบลในเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ซึ่งมีพื้นท่ี
ประมาณ  ๘  ไร่ ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  เปิดสอนวิชาช่างไม้ท้ังประเภทเครื่อง
เรือนและช่างไม้ปลูกสร้าง  อนุญาตเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนช่างไม้น่านเป็นโรงเรียนการช่างน่าน 
                 การย้ายโรงเรียนครั้งท่ี ๓  ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๐  โรงเรียนการช่างน่านเปิดท าการ
สอนสาขาวิชาต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้น  แต่เนื่องจากสถานท่ีเดิมคับแคบจึงย้ายสถานท่ีอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ท่ี
โรงเรียนการช่างสตรี  ซึ่งเป็นท่ีต้ังปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคน่าน  และได้ย้ายโรงเรียนการช่างสตรี
ไปอยู่ท่ีโรงเรียนการช่างน่าน  ซึ่งเป็นท่ีต้ังปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 
                   รวมโรงเรียนครั้งท่ี ๑  และการย้ายโรงเรียนครั้งท่ี ๔  ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
กระทรวงศึกษาธิการมีค าส่ังให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีน่านกับโรงเรียนการช่างน่านและเปล่ียนช่ือ
เป็นโรงเรียนเทคนิคน่าน  ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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                การยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่าน  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกวิทยฐานะ
โรงเรียนเทคนิคน่านขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่านในปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็นสถานศึกษาท่ีมี  ๒  วิทยา
เขต  คือ  วิทยาลัยเทคนิคน่านเขต ๑  ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  และ  วิทยาลัยเทคนิค
น่านเขต ๒  ซึ่งเป็นท่ีต้ังปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
                 รวมโรงเรียนครั้งท่ี ๒  และย้ายโรงเรียนครั้งท่ี ๕  ใ น ปี   พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๖    
วิทยาลัย 
เทคนิคน่านเขต ๑  ได้ย้ายแผนกวิชาพณิชยการมารวมกันท่ีวิทยาลัยเทคนิคน่านเขต ๒  และย้ายแผนก
วิชาคหกรรมศาสตร์มาในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  ท้ังนี้เพราะการแยกเป็น  ๒  วิทยาเขต  ท าให้ไม่สะดวกในการ
บริหารงาน  โดยเฉพาะการเรียนวิชาทฤษฎีและวิชาพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องใช้ครูผู้สอน 
ร่วมกัน 
              ๒.๒.๒  ประวัติการจัดการเรียนการสอน 
                           ๑)  พ.ศ. 2490  เปิดกำรสอนหลักสูตรมัธยมอำชีวศึกษำตอนต้น 

                           ๒)  พ.ศ. 2486  เปิดกำรสอนหลักสูตรมัธยมอำชีวศึกษำตอนกลำง 

                           ๓)  พ.ศ. 2501  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอำชีวศึกษำตอนปลำย 

                           ๔)  พ.ศ. 2507  ยุบหลักสูตรระดับประถมอำชีวศึกษำตอนต้น 

                           ๕)  พ.ศ. 2508  ยุบหลักสูตรระดับมัธยมอำชีวศึกษำตอนกลำงเปล่ียนหลักสูตร 
มัธยมศึกษำตนปลำยเป็นหลักสูตรอำชีวศึกษำช้ันสูง 
                           ๖)  พ.ศ. 2512  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกวิชำช่ำงยนต์                           
๗)  พ.ศ. 2518  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  แผนกวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ 
                           ๗)  พ.ศ. 2518  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  แผนกวิชำ
พำณิชยกำร 
                           ๘)  พ.ศ. 25๒๐  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  แผนกวิชำช่ำง
วิทยุและโทรคมนำคม  พร้อมท้ังเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเทคนิคน่ำน 
                           ๙)  พ.ศ. 25๒๖  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  แผนกวิชำช่ำง
ไฟฟ้ำก ำลัง 
                           ๑๐)  พ.ศ. 25๒๗  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.)  
แผนกวิชำแผนกวิชำกำรบัญชี 
                           ๑๑)  พ.ศ. 25๒๗  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  แผนก
วิชำกำรบัญชี   
                           ๑๒)  พ.ศ. 25๒๗  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  แผนกวิชำ
ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

                           ๑๓)  พ.ศ. 25๒๗  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  แผนกวิชำ
อำหำรและโภชนำกำร   

                           ๑๔)  พ.ศ. 25๓๓  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  สำขำวิชำ
ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนกำรติดต้ังไฟฟ้ำ  และสำขำงำนเครื่องกลไฟฟ้ำ 
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                           ๑๕)  พ.ศ. 25๓๕  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                           ๑๖)  พ.ศ. 25๓๖  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน 
                           ๑๗)  พ.ศ. 25๓๗  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  สำขำวิชำ 
ช่ำงก่อสร้ำง 
                           ๑๘)  พ.ศ. 25๓๗  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  สำขำวิชำ 
วิชำเทคนิคโลหะ 
                           ๑๙)  พ.ศ. 25๓๘  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  สำขำวิชำ 
กำรเลขำนุกำร 
                           ๒๐)  พ.ศ. 25๔๓  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  สำขำวิชำ 
เทคนิคกำรผลิต 
                           ๒๑)  พ.ศ. 25๕๑  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  สำขำวิชำ    
กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 
 
๒.๓  การจัดการศกึษา 
    วิทยำลัยเทคนิคน่ำนได้ท ำกำรปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.)  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ  ระดับปริญญำตรี (ทลบ.)  ดังนี้ 
    ๒.๓.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบด้วย 
                           1)  ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
                                ๑.๑)  สำขำวิชำช่ำงยนต์   สำขำงำนยำนยนต์ 
                                ๑.๒)  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  สำขำงำนเครื่องมือกล 
                                ๑.๓)  สำขำวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ  สำขำงำนเช่ือมโลหะ 
                                ๑.๔)  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
                                ๑.๕)  สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
                                ๑.๖)  สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์  สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
                                ๑.๗)  สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง  สำขำงำนก่อสร้ำง 
                                ๑.๘)  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร   สำขำงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                           2)  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
                                ๒.๑)  สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำงำนกำรบัญชี 
                                ๒.๒)  สำขำวิชำกำรตลำด  สำขำงำนกำรตลำด 
                                ๒.๓)  สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร  สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 
                                ๒.๔)  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                           ๓)  ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
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                           4)  ประเภทวิชำคหกรรม 
                                ๔.๑)  สำขำวิชำแฟช่ันและส่ิงทอ  สำขำงำนเส้ือผ้ำแฟช่ัน 
                                ๔.๒)  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร 
                           5)  ประเภทวิชำสำมัญ – สัมพันธ์ 
                                ๕.๑)  แผนกวิชำสำมัญ 
                                ๕.๒)  แผนกวิชำสัมพันธ ์
    ๒.๓.๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกอบด้วย 
                           1)  ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
                                ๑.๑)  สำขำวิชำเครื่องกล  สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
                                ๑.๒)  สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต  สำขำงำนเครื่องมือกล 
                                ๑.๓)  สำขำวิชำโลหะกำร  สำขำงำนเช่ือมโลหะ 
                                ๑.๔)  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุม  และ  สำขำงำน
ติดต้ังไฟฟ้ำ 
                                ๑.๕)  สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม 
                                ๑.๖)  สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ 
                                ๑.๗)  สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง  สำขำงำนก่อสร้ำง 
                                ๑.๘)  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                           2)  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
                                ๒.๑)  สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำงำนกำรบัญชี 
                                ๒.๒)  สำขำวิชำกำรตลำด  สำขำงำนกำรตลำด 
                                ๒.๓)  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก  สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกท่ัวไป 
                                ๒.๔)  สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน  สำขำงำนกำรจัดกำรส ำนักงำน 
                                ๒.๕)  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                           3)  ประเภทวิชำคหกรรม 
                                ๓.๑)  สำขำวิชำเทคโนโลยีผ้ำและเครื่องแต่งกำย  สำขำงำนกำรตัดเย็บ
เส้ือผ้ำสตรีขั้นสูง 
                                ๓.๒)  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร  สำขำงำนกำรประกอบอำหำร 
                           4)  ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
                                สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว  สำขำงำนกำรท่องเท่ียว 
                           5)  ประเภทวิชำสำมัญ – สัมพันธ์ 
                                ๕.๑)  แผนกวิชำสำมัญ 
                                ๕.๒)  แผนกวิชำสัมพันธ ์
    ๒.๓.๓  ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) ประกอบด้วย 
                           1)  สำขำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ 
                           2)  สำขำกำรบัญชี 
                           3)  สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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๒.๔  สภาพแวดล้อม 
    ๒.๔.๑  สภาพชุมชน   
                           วิทยำลัยเทคนิคน่ำนต้ังอยู่ในเขตชุมชนในตัวอ ำเภอเมืองน่ำน  ห่ำงจำกศำลำ
กลำงจังหวัดน่ำนเก่ำเป็นระยะทำงประมำณ  1  กิโลเมตร  ห่ำงจำกศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำนประมำณ  
๓  กิโลเมตร  และห่ำงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นระยะทำงประมำณ 750 
กิโลเมตร 
                ๒.๔.๒  ข้อมูลสถานที่ 
                           1)  พื้นท่ี 
                                1.1)  ขนำดพื้นท่ี  แปลงท่ี 1  เนื้อที่  31  ไร่  2  งำน  69  ตำรำงวำ 
                                ๑.๒)  เขตติดต่อ   
                                        ๑.๒.๑)  ทิศเหนือจดท่ีดินท่ีมีกำรครอบครอง 
                                        ๑.๒.๒)  ทิศใต้จดก ำแพงเมืองและคูเมืองเก่ำ 
                                        ๑.๒.๓)  ทิศตะวันออกจดทำงสำธำรณประโยชน์ 
                                        ๑.๒.๔)  ทิศตะวันตกจดล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ 
                                1.๓)  สภำพกำรครอบครองท่ีดิน  ไม่เช่ำ 
                                1.๔)  หนังสือส ำคัญแสดงกำรครอบครอง  ทะเบียนรำชพัสดุ 
                                1.๕)  สภำพพื้นท่ี                         
                                        1.๕.๑)  สภำพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่รำบ 
                                        1.๕.๒)  ระบบป้องกันน้ ำท่วมในพื้นท่ีน้ ำท่วมทุกฤดูฝน  มีระบบ
ป้องกันน้ ำท่วม 
                                        1.๕.๓)  สภำพดินท่ีมีผลต่อกำรเกษตรดินร่วน ดินทรำย  ดินเหนียว 
                                        ๑.๕.๔)  ระดับพื้นท่ีท่ัวไปเทียบกับถนนหลวง  ต่ ำกว่ำเล็กน้อย 
                                ๑.๖)  สภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ               
                                        ๑.๖.๑)  ด้ำนหน้ำของสถำนศึกษำหันหน้ำไปทำงทิศตะวันออก 
                                        ๑.๖.๒)  ถนนภำยในเป็นถนนลำดยำงมะตอย  ขนำดกว้ำง  6  
เมตร  ยำว  960.70  เมตร 
                                        ๑.๖.3)  สนำมกีฬำ   
                                                   (๑)  ฟุตบอล  จ ำนวน  1  สนำม 
                                                   (๒)  สนำมวอลเล่ย์บอล  จ ำนวน  1  สนำม 
                                                   (3)  สนำมฟุตซอล  จ ำนวน  3  สนำม 
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๒.๕  สภาพภูมศิาสตร์เศรษฐกิจและสังคม 
               ๒.๕.๑  สภาพภูมิศาสตร์  
                          ๑)  ต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์  จังหวัดน่ำนต้ังอยู่ติดกับชำยแดนทำงด้ำนทิศ
ตะวันออกของภำคเหนือตอนบน  ติดกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)  ห่ำง
จำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์ประมำณ  668  กิโลเมตร  บริเวณเส้นรุ้งท่ี 18  องศำ  46  
ลิปดำ  30  ฟิลิปดำเหนือ  เส้นแวงท่ี 18  องศำ  46  ลิปดำ  44  ฟิลิปดำตะวันออก  ระดับควำม
สูงของพื้นท่ีอยู่สูง  2,112  เมตร  จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  ม ี 
                          ๒)  สภำพพื้นท่ี  จังหวัดน่ำนมีทิวเขำหลวงพระบำงและทิวเขำผีปันน้ ำ  ซึ่งเป็น
ทิวเขำหินแกรนิตท่ีมีควำมสูง  600 - 1,200  เมตร  เหนือระดับน้ ำทะเลประมำณ  2,115  เมตร  
และเป็นเหล่งต้นน้ ำของแม่น้ ำน่ำน  ซึ่งได้ไหลผ่ำนจังหวัดมำจำกทิศเหนือลงมำสู่ทิศใต้  มีสภำพเป็นท่ี
รำบลุ่มทอดผ่ำนท่ัวจังหวัด  คิดเป็นพื้นท่ีประมำณร้อยละ  40  ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด  โดยพื้นท่ีของ
จังหวัดน่ำนโดยท่ัวไปมีสภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชันเกิน  30  องศำ  ประมำณร้อยละ  85  ของ
พื้นท่ีจังหวัด ส่วนลูกคล่ืนลอกลำดตำมลุ่มน้ ำจะเป็นท่ีรำบแคบระหว่ำงหุบเขำตำมแนวยำวของลุ่มน้ ำ
น่ำน  ล ำน้ ำสำ  ล ำน้ ำว้ำ  ล ำน้ ำปัว  และ  ล ำน้ ำกอน  ซึ่งจังหวัดน่ำนมีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน  7,170,045  
ไร่  หรือ  ๑๑,472.07  ตำรำงกิโลเมตร 
                         ๓)  อำณำเขตโดยรอบของจังหวัดน่ำน 
                              ๓.๑)  ทิศเหนือ  ประกอบด้วยอ ำเภอเชียงกลำง  อ ำเภอปัว  อ ำเภอทุ่งช้ำง 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอบ่อเกลือ  โดยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติและอ ำเภอบ่อเกลือมีพื้นท่ีติดต่อ
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสำ (สปป.ลำว) 
                              ๓.๒)  ทิศตะวันออก  ประกอบด้วย  อ ำเภอภูเพียง  อ ำเภอสันติสุข  อ ำเภอ
แม่จริม  อ ำเภอเวียงสำ  โดยอ ำเภอแม่จริมและอ ำเภอเวียงสำมีพื้นท่ีติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลำว) 
และ  อ ำเภอเวียงสำมีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดแพร่ 
                              ๓.๓)  ทิศใต้  ประกอบด้วย  อ ำเภอนำน้อย  อ ำเภอนำหมื่น  อ ำเภอนำหมื่น 
มีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์  อ ำเภอนำน้อยมีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดแพร่                                              
                              ๓.๔)  ทิศตะวันตก  ประกอบด้วย  อ ำเภอบ้ำนหลวงมีพื้นท่ีติดต่อกับอ ำเภอ
เชียงม่วนจังหวัดพะเยำ  อ ำเภอสองแควมีพื้นท่ีติดต่อกับอ ำเภอเชียงค ำจังหวัดพะเยำ 
                              ๓ .๕)  ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีอำณำเขตติดต่อกับสำธำรณรั ฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)  เป็นระยะทำงยำวประมำณ  227  กม. 
                         ๔)  ดอกไม้ประจ ำจังหวัด  “เส้ียวดอกขำว (เส้ียวป่ำดอกขำว)” 
                         ๕)  ค ำขวัญจังหวัดน่ำน  “แข่งเรือลือเล่ือง  เมืองำช้ำงด ำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์ 
แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธำตุแช่แห้ง” 
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               ๒.๕.๒  สภาพเศรษฐกิจและสังคม   
              ในปี  พ.ศ. 2544  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  รำยงำนว่ำจังหวัดน่ำนมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตำมรำคำประจ ำปี  13,141  ล้ำน
บำท  มูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อหัว Pencacital (GPP)  29,664  บำท 
              ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร  มีกำรท ำนำข้ำวบริเวณท่ีรำบ
ลุ่มและท ำกำรปลูกพืชไร่  เช่น  ยำสูบ  ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  และสวนผลไม้  ท่ีท ำกำร
เพำะปลูกมำกได้แก่  มะม่วง  ล ำใย  มะขำมหวำน  ขนุนหนัง  ล้ินจ่ี  และส้มเขียวหวำน  ท่ีมีช่ือเสียง
ของจังหวัดน่ำนหรือท่ีเรียกว่ำส้มสีทอง  ด้ำนอุตสำหกรรมครัวเรือนส่วนใหญ่มีกำรทอผ้ำพื้นเมือง  
และท ำเครื่องเงิน 
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2.๖  แผนภูมกิารบริหารของสถานศกึษา 
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2.๗  ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศกึษา 
                ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ  ปรำกฏดังตำรำงท่ี ๒.๑ – ๒.๘ 
   
ตำรำงท่ี 2.1  ข้อมูลนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 485 0 0 485 

ปวช.2 435 0 0 435 

ปวช.3 345 0 0 345 

รวม ปวช. 1,265 0 0 1,265 

 
ตำรำงท่ี 2.2  ข้อมูลนักศึกษำระดับช้ัน ปวส. 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 720 0 720 

ปวส.2 650 0 650 

รวม ปวส. 1,370 0 1,370 

   
ตำรำงท่ี ๒.๓  ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 625 347 55.52 

ปวส.2 657 489 74.43 

รวม 1,282 836 65.21 
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ตำรำงท่ี ๒.๔  ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 345 215 62.32 

ปวส.2 650 337 51.85 

รวม 995 552 55.48 

   
ตำรำงท่ี ๒.๕  ข้อมูลผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหำร/ ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ ผู้อ ำนวยกำร/ รอง
ผู้อ ำนวยกำร/ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

4 4 - 

ข้ำรำชกำรคร/ู ครูเอกชนที่ได้รับกำรบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับกำร
รับรอง 

101 101 101 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 2 - - 

พนักงำนรำชกำรคร ู 11 11 11 

พนักงำนรำชกำร(อื่น) 1 - - 

ครูพิเศษสอน 34 23 0 

เจ้ำหน้ำท่ี 43 - - 

บุคลำกรอื่นๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ พนักงำน 
ขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวม ครู 146 135 112 

รวมทั้งสิ้น 209 135 112 
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ตำรำงท่ี ๒.๖  ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสำหกรรม 7 7 14 

พำณิชยกรรม 4 4 8 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 1 1 2 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสำหกรรมส่ิงทอ 1 0 1 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 

1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 15 14 29 

   
ตำรำงท่ี ๒.๗  ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อำคำรเรียน 16 

อำคำรปฏิบัติกำร 5 

อำคำรวิทยบริกำร 2 

อำคำรอเนกประสงค์ 1 

อำคำรอื่น ๆ 5 

รวมทั้งสิ้น 29 
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ตำรำงท่ี ๒.๘  ข้อมูลงบประมำณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลำกร 63,178,868.58 

งบด ำเนินงำน 10,431,593.63 

งบลงทุน 12,424,900.00 

งบเงินอุดหนุน 10,430,348.00 

งบรำยจ่ำยอื่น 2,876,096.43 

รวมทั้งสิ้น 99,341,806.64 

 
2.๘  ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลกัษณ์  ของสถานศกึษา 
               ๒.๘.๑  ปรัชญา 
              วิชำชีพยอดเย่ียม  สูงเป่ียมคุณธรรม  เลิศล้ ำกำรกีฬำ  ก้ำวหน้ำกำรจัดกำร 
               ๒.๘.๒  อัตลักษณ์   
                          ทักษะเย่ียม  
               ๒.๘.๓  เอกลักษณ์   
                          บริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
 

2.๙  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
               ๒.๙.๑  วิสัยทัศน์ 
      จัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณธรรม  มีคุณภำพ  ได้มำตรฐำนวิชำชีพ  ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๒.๙.๒  พันธกิจ 
             1)  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ 
             2)  พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
             3)  บริกำรชุมชนและสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๒.๙.๓  ยุทธศาสตร์ 
             1)  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและทักษะให้ได้มำตรฐำน 
             2)  พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
             3)  ประกันคุณภำพและสร้ำงมำตรฐำนวิชำชีพ 
             4)  พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
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             5)  พัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุน  ขบวนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 
             6)  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรสร้ำงและพัฒนำ  ส่ือกำรเรียนกำรสอน  นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ฯ  และงำนวิจัย 
             7)  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
             8)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ควำมซื่อสัตย์ต่อวิชำชีพ 
             9)  จัดกำรอำชีวศึกษำร่วมกันระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ  สถำนประกอบกำร  
ชุมชนท้องถิ่น  โดยกำรระดมทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
                 10)  สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ 
                 11)  บริกำรวิชำชีพต่อสังคม 
               ๒.๙.๔  กลยุทธ์ 
                ๑)  กลยุทธ์ที่ 1  ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ 
              ๒)  กลยุทธ์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
              ๓)  กลยุทธ์ที่ 3  ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
              ๔)  กลยุทธ์ที่ 4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
                          ๕)  กลยุทธ์ที่ 5  ด้ำนกำรพฒันำนวัตกรรมและกำรวิจัย 
              ๖)  กลยุทธ์ที่ 6  ด้ำนภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 
              ๗)  กลยุทธ์ที่ 7  ด้ำนมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
              ๘)  กลยุทธ์ที่ 8  กำรวิเครำะห์สภำพสถำนศึกษำ 
 
2.๑๐  เกียรตปิระวัติของสถานศกึษา 
                เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ  ปรำกฏดังตำรำงท่ี ๒.๙ – ๒.๑๔ 
   
ตำรำงท่ี 2.๙  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

กำรแข่งขันทักษะเช่ือมเยำวชนนำนำชำติ ณ 
เมืองดึสเซิลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน ประเภทเช่ือม 
GMAW 

ชนะเลิศ นำนำชำติ 
เมืองดึสเซิลดอร์ฟ 
ประเทศเยอรมัน 

กำรขำยสินค้ำออนไลน์ ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดระยอง 

กำรเช่ือม GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดระยอง 

กำรส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ระดับ ปวส. รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดระยอง 

กำรขำยสินค้ำออนไลน์ ชนะเลิศ ภำค จังหวัดล ำพูน 
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ตำรำงท่ี 2.๙  (ต่อ)   
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

กำรเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดล ำพูน 

กำรส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ระดับ ปวส. รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดล ำพูน 

กำรเช่ือม GTAW & GMAW ระดับ ปวส. รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดล ำพูน 

เทคโนโลยีงำนเช่ือม ชนะเลิศ ภำค 
กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 
ตำรำงท่ี ๒.๑๐  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561  
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะ The Marketing Challenge ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะกำรเช่ือม GTAW & SMAW รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะกำรเช่ือม GTAW , SMAW,GMAW รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตำรำงท่ี ๒.๑๐  (ต่อ)  
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะ The Marketing Challenge รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะกำรเช่ือม GTAW & SMAW รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะกำรเช่ือม GTAW, SMAW,GMAW รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ตำรำงท่ี ๒.๑๑  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงผำนิต ชูจันทร์  
กำรแข่งขันกำรประกวดพูดในท่ีสำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นำงปิยธิดำ ยะเคียน  
กำรแข่งขันกำรประกวดพูดในท่ีสำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Miss ti Xin Yu  
กำรแข่งขันกำรน ำเสนอโครงกำรเป็นภำษำอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Miss Yang Jing  
กำรแข่งขันกำรน ำเสนอโครงกำรเป็นภำษำอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นำงปพิชญำ ขึมจันทร์  
กำรแข่งขันกำรน ำเสนอโครงกำรเป็นภำษำอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ตำรำงท่ี ๒.๑๒  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561   
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำยกฤษนนท์ สนธิ  
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำงอรนุช มหำคีตะ  
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี 

ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำงวำริณี ศรีวุฒิ  
ทักษะ The Markeing Challenge 

ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำยมำนัส ยอดทอง  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำงสำวณัฐกำนต์ ท่ัวประโคน  
ทักษะกำรเช่ือม GTAW & SMAW 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำยสิทธิเดช ครุฑสี  
ทักษะ GTAW,SMAW,GMAW 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำงอภิญญำ กีรติสุวคนธ์  
ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำงอรวรรณ ปันโน  
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี 

นำยกฤษนนท์ สนธิ  
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยศิวเมศร์ เงินโน  
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวปุณยนุช ลักษณะ  
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตำรำงท่ี ๒.๑๒  (ต่อ)   
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำยเชำว์ ป้ันบุญ  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยมำนัส ยอดทอง  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรมคอมฯ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงอรวรรณ ปันโน  
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงอรนุช มหำคีตะ  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงวำริณี ศรีวุฒิ  
ทักษะ The Marketing Challenge 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวณัฐกำนต์ ท่ัวประโคน  
ทักษะกำรเช่ือม GTAW & SMAW 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยสิทธิเดช ครุฑสี  
ทักษะ GTAW,SMAW,GMAW 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงอภิญญำ กีรติสุวคนธ์  
ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ตำรำงท่ี ๒.๑๓  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
   

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงสำวศุจิศจี สมค ำ  
กำรแข่งขันกำรประกวดพูดในท่ีสำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นำงสำสปรำรถนำ แซ่จ๊ะ  
กำรแข่งขันกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน 

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ตำรำงท่ี ๒.๑๔  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
   

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำยชยธร พวงมณี  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรมคอมฯ 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยภูดนัย น้ ำพี้  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรมคอมฯ 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยสุธีมนต์ หมดป่ำน  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรมคอมฯ 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยสุรยุทธ ค ำลือ  
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดต้ังโปรแกรมคอมฯ 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยภำนุวัฒน์ กนัฟัน  
ทักษะกำรเช่ือม GTAW & SMAW 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยอนุพงษ์ พำนิชอิน  
ทักษะ GTAW,SMAW,GMAW 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยอัครชัย แซ่โซ้ง  
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยวัชระวิชญ์ โพธิอ่อน  
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยณัฐพล ชัยสีเทำ  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวพัชรินทร์ อุ่นเรือน  
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยอชิตพล ยำโน  
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวสุภำวดี อินแสง  
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 



27 

ตำรำงท่ี ๒.๑๔  (ต่อ) 
     

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงสำวเอรวัณ นันตำ  
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี 

ชนะเลิศ ชำติ จัวหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวเจนจิรำ พัชรวณิชย์  
ทักษะ The Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวสภัสกร กันฟอง  
ทักษะ The Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำววัลวิภำ สักขำพรม  
ทักษะ The Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยศุภชัย วงศ์ภำวิเศษ  
ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

     มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  11  
ประเด็น  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

     การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

        ๑.๑  ด้านความรู้ 
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  ทฤษฎี 

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  และหรือ
ข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
               1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะท่ีดี 
               1.3  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น  มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
               1.4  ด้านมาตรฐานอาชีพ  
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  จากสถาบันทดสอบมาตรฐานอาชีพภาครัฐ  หรือสถาบัน
ทดสอบมาตรฐานอาชีพภาคเอกชนท่ีได้รับอนุญาตและรับรองโดยหน่วยราชการท่ีก ากับดูแล 
               1.5  ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR : The 
common European Framework of Reference For Languages) ตามกรอบมาตาฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับ A0  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ ากว่าระดับ A1 
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มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
               2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
             สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่  
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
               2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
             สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน  ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
               2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
             สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  ส่ือ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์  และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
               2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
             สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  รวมท้ังการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
การจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
               3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้ 
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
               3.2  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
             สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.1  มาตรฐานที่ 1  คณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 

      4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
      1)  ด้านความรู้ 

       1.1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                          1.1.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพ  จ านวน  322  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  567  คน 
                          1.1.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพ  ร้อยละ  55.90  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ร้อยละ  73.73 
                          1.1.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการให้
ความรู้การปฏิบัติตนของนักเรียนนักศึกษา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  การแนะแนวการศึกษา  
การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน  การติดตามผู้เรียน  ด้วยการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  เช่นโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  มีระบบติดตาม
ผู้เรียน  ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในช่ัวโมงกิจกรรม  ท าให้รู้สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน
ของผู้เรียน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  ช่วยเหลือผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  เรียนจบหลักสูตรในเวลาท่ีก าหนด 
       1.2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                          1.2.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  1,164  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  1,236  
คน  รวม  2,400 คน   
                          1.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์กรวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับเหรียญทองแดง 
                          1.2.3)  ผลสะท้อน  ผลของการจัดการเรียนรู้  และผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เช่น   โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและภาวะผู้น าของแกนน านักเรียนนักศึกษา  และโครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ านวน  30  โครงการ    
       1.3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                          1.3.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  20  คน  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การ
เป็นผู้ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  12  คน 
                          1.3.2)  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ได้
ระดับ  ๓  ดาว 
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                          1.3.3)  ผลสะท้อน  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  
ประกอบกับสถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็ น
ผู้ประกอบการ  ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนเสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ   ได้
อนุมัติแผนธุรกิจดังนี้  ธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจข้าวเหนียว
สามช้ันทอดน้ าปลา  ธุรกิจร้านค้าอาหารเช้า  ธุรกิจสินค้าออนไลน์  และ  ธุรกิจนวดฝ่าเท้า 
       1.4)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  
งานวิจัย 
                          1.4.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จ านวน  3  ผลงาน  ได้แก่  เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน  มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา  60  ผลงาน   
                          1.4.2)  เชิงคุณภาพ  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ดังนี้  เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  เครื่องบีบอัดกระป๋อง  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  และ  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน     
                          1.4.3)  ผลสะท้อน  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  น าความรู้มาจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากรายวิชาโครงการ  สถานศึกษาได้รับการยอมรับและช่ืนชมท่ีผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาท่ีเกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษา  การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  
       1.5)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                          1.5.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จ านวน  72  คน  ระดับภาคจ านวน  6  คน  ระดับชาติ
จ านวน  5  คน           
                          1.5.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจ านวน  20  รางวัล  ระดับภาคภาคเหนือจ านวน  3  รางวัล  ระดับชาติจ านวน  
3  รางวัล                 
                          1.5.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การ
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นท่ี
ประจักษ์  ท าให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และ  
ระดับชาติ 
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                           1.6)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                          1.6.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  332  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงจ านวน  637  คน 
                          1.6.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ  100  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  99.84               
                          1.6.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การ
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  การสอนเสริม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย  สามารถสอบผ่านการ
ประเมิน  มีผลการประเมินในระดับยอดเย่ียม 
       1.7)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                          1.7.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  338  คน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  617  คน 
                          1.7.2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ  92.31  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  95.46     
                          1.7.3)  ผลสะท้อน  ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
การด าเนินมาตรการเพิ่มความรู้  เช่น  การสอนเสริม  การดูแลผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
       1.8)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                          1.8.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  310  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  257  
คน     
                          1.8.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  67.82   
                          1.8.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ   เป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการช่ืนชมจากเจ้าของกิจการ  
หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานท่ีท า  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  และ  สู้งาน 
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       2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        2.1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                           2.1.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  322 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  567  คน 
                           2.1.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ  55.90  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ร้อยละ  73.73 
                           2.1.3)  ผลสะท้อน  การดูแลผู้เรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
การนิเทศการฝึกงานและการนิเทศการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง  ท าให้รับทราบผลการเรียนรู้  สามารถ
ให้ค าแนะน า  สามารถจัดสอนเสริมส่วนท่ีขาด  ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ  
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
        2.2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                           2.2.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  1,164  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  1,236  
คน  รวม  2,400 คน   
                           2.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับเหรียญทองแดง 
                           2.2.3)  ผลสะท้อน  ผลของการจัดการเรียนรู้  และผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   และการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ านวน  30  โครงการ  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน  การฝึกอบรม  การร่วมกิจกรรมของโครงการ  ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
         2.3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                           2.3.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  20  คน  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การ
เป็นผู้ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  12  คน 
                           2.3.2)  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ได้ระดับ  ๓  ดาว 
                           2.3.3)  ผลสะท้อน  จากผลการจัดการศึกษาในการศึกษาปกติใน
ช้ันเรียน  การเรียนร่วม  การฝึกงาน  ท าให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิต  มีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ประกอบกับการได้รับการอบรมเป็น
ผู้ประกอบการ  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ  ได้อนุมัติแผนธุรกิจ
ดังนี้  ธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจข้าวเหนียวสามช้ันทอด
น้ าปลา  ธุรกิจร้านค้าอาหารเช้า  ธุรกิจสินค้าออนไลน์  และ  ธุรกิจนวดฝ่าเท้า 
 
       
   



35 
 

                                 2.4)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรือ  งานวิจัย 
                           2.4.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จ านวน  3  ผลงาน  ได้แก่  เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน  มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา  60  ผลงาน   
                           2.4.2)  เชิงคุณภาพ  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ดังนี้  เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  เครื่องบีบอัดกระป๋อง  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  และ  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน     
                           2.4.3)  ผลสะท้อน  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  และส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการเรียนรายวิชาโครงการ  ผลงานส่ิงประดิษฐ์
ของนักศึกษาท่ีเกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
        2.5)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                           2.5.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จ านวน  72  คน  ระดับภาคจ านวน  6  คน  ระดับชาติ
จ านวน  5  คน           
                           2.5.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจ านวน  20  รางวัล  ระดับภาคภาคเหนือจ านวน  3  รางวัล  ระดับชาติจ านวน  
3  รางวัล                 
                           2.5.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะวิชาชีพ  น ามาปฏิบัติงาน  แก้ปัญหาตามสถานการณ์
และเงื่อนไขท่ีก าหนดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ท าให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และ  ระดับชาติ 
        2.6)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                           2.6.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  332  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงจ านวน  637  คน 
                           2.6.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ  100  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  99.84               
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                            2.6.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  การสอนเสริม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย  สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้สามารถสอบผ่านการประเมิน  มีผลการประเมินในระดับยอดเย่ียม 
         2.7)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                            2.7.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  338  คน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  617  คน 
                            2.7.2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ  92.31 ระดับประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  95.46     
                            2.7.3)  ผลสะท้อน  ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
การสอนเสริม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้  มีผลการประเมินในระดับยอดเย่ียม 
         2.8)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            2.8.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  310  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
จ านวน  257  คน     
                            2.8.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  67.82   
                            2.8.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ   เป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการช่ืนชมจาก
เจ้าของกิจการ  หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานท่ีท า  เรียนรู้งานได้รวดเร็ว 

        3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
         3.1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                            3.1.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  322 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  567  คน 
                            3.1.2) เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ร้อยละ  55.90  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ร้อยละ  73.73 
                            3.1.3)  ผลสะท้อน  การดูแลผู้เรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
การนิเทศการฝึกงานและการนิเทศการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  การท า
กิจกรรมของโครงการบริการบริการชุมชน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
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  3.2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                     3.2.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  1,164  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  1,236  
คน  รวม  2,400 คน   
                     3.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับเหรียญทองแดง 
                     3.2.3)  ผลสะท้อน  ผลของการจัดการเรียนรู้  และผลการพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   และการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ านวน  30  โครงการ  ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  3.3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                     3.3.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  20  คน  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้
ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  12  คน 
                     3.3.2)  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ได้
ระดับ  ๓  ดาว 
                     3.3.3)  ผลสะท้อน  จากผลการจัดการศึกษาในการศึกษาปกติในช้ัน
เรียน  การเรียนร่วม  การฝึกงาน  การอบรมเป็นผู้ประกอบการ  สามารถเป็นผู้ประกอบการท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.4)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  
งานวิจัย 
                     3.4.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จ านวน  3  ผลงาน  ได้แก่  เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน  มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา  60  ผลงาน   
                     3.4.2)  เชิงคุณภาพ  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ดังนี้  เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  เครื่องบีบอัดกระป๋อง  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  และ  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน     
                     3.4.3)  ผลสะท้อน  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย  สามารถสร้างผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษา  การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
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  3.5)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                     3.5.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จ านวน  72  คน  ระดับภาคจ านวน  6  คน  ระดับชาติจ านวน  
5  คน           
                     3.5.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจ านวน  20  รางวัล  ระดับภาคภาคเหนือจ านวน  3  รางวัล  ระดับชาติจ านวน  
3  รางวัล                 
                     3.5.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การ
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  ท าให้ได้รับ
รางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และ  ระดับชาติ   
  3.6)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                     3.6.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอบแรก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  332  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
จ านวน  637  คน 
                     3.6.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ  100  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ร้อยละ  99.84               
                     3.6.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การ
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถสอบผ่านการ
ประเมิน  มีผลการประเมินในระดับยอดเย่ียม 
  3.7)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                     3.7.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  338  คน  ระดับประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง  617  คน 
                     3.7.2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ  92.31  ระดับประกาศนียบัตร-
วิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  95.46     
                     3.7.3)  ผลสะท้อน  ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การ
สอนเสริม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  มีเจตคติและ
กิจนิสัยท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีผลการประเมินในระดับยอดเย่ียม 
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  3.8)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                     3.8.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน  310  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  257  
คน     
                     3.8.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ  67.82 
                     3.8.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การ
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการ
ช่ืนชมจากเจ้าของกิจการ  หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีเจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  3.9)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                     3.9.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนโครงการบริการชุมชน  4  โครงการ  
จ านวนโครงการจิตอาสา  3  โครงการ 
                     3.9.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินโครงการระดับดีเลิศ 
                     3.9.3)  ผลสะท้อน  การด าเนินงานกิจกรรมของโครงการบริการชุมชน
และโครงการจิตอาสา  ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  ผลส าเร็จของโครงการท าให้หน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนได้รับบริการ  ได้รับการช่ืนชม 

 4)  ด้านมาตรฐานอาชีพ 
  ด้านมาตรฐานอาชีพ  รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านมาตรฐานอาชีพ  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนี้ 
             4.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ๒๖  
คน  สอบผ่านการประเมินรอบแรก  ๒๓  คน 
             4.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงร้อยละ  ๘๘.๔๖   
                           ๔.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะ
และประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้  ทดสอบผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพ  พบว่ามีการสอบประเมินเฉพาะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังเท่านั้น  และมีจ านวนน้อย 

5)  ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
  ด้านทักษะภาษาอังกฤษ  รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
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             5.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าสอบ  (๑)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จ านวน  3๒๙  คน  ผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินระดับ A0  จ านวน  3๒๙  คน  
(๒)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน  ๕๙๔  คน  ผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์
ประเมินระดับ A0  จ านวน  ๕๙๔  คน  ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน  A1  จ านวน  ๒๔๔  คน  ผ่านตาม
เกณฑ์ประเมิน  ระดับ  A๒  จ านวน  ๑๐  คน                                 
             5.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน  
(๑)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ A0  ร้อยละ  100  (๒)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ระดับ A0  ร้อยละ  100  ระดับ A๑  ร้อยละ ๔๑.๐๘  ระดับ A๒  ร้อยละ ๑.๖๘                         
                                  ๕.๑.3)  ผลสะท้อน  ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ผู้เรียนมี
ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ  การจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร-
วิชาชีพชั้นสูง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ A0  ทุกคน 
                ๔.๑.๒  จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑ 
              1)  ด้านความรู้  “ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ”  ผลจากคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา  การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นท่ีประจักษ์  ท าให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และ  
ระดับชาติ 
              2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  “ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”ผลจาก
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  การสอนเสริม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิพิสัยและ
ทักษะพิสัย  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สามารถสอบผ่านการประเมิน  มีผลการประเมินในระดับยอด
เย่ียม 
              3)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  “การมีงานท าและ
ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา” ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การฝึกฝนทักษะและ
ประสบการณ์  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  เป็นท่ียอมรับ
ของสถานประกอบการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการช่ืนชมจากเจ้าของกิจการ  
หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
                ๔.๑.๓  จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
              1)  ด้านความรู้  “ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา  สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนเสนอ
แผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ  ผู้ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประกอบการเทียบกับจ านวนผู้เข้าอบรม
ท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ  60   
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              2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ “ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย” จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาจัดท าส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  และส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการเรียนรายวิชาโครงการ  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา
ท่ีเกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา   การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  พบว่าจ านวนส่ิงประดิษฐ์มีจ านวนน้อย  และไม่ประสบ
ผลส าเร็จด้านการประกวด  
              3)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  “ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์”  ผลของการจัดการเรียนรู้  และผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
จ านวน  30  โครงการ  ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม  พบว่าผลการประเมินประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับเหรียญทองแดง  ซึ่งอยู่ในระดับท่ีจะต้องพัฒนา 

                ๔.๑.๔  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
              1)  ด้านความรู้  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้มีจ านวนผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระเพิ่มข้ึน  ให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การดูแลติดตาม 
              2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  จัดท าโครงการเกี่ยวกับการจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย  เพื่อเพิ่มผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรือ  งานวิจัย  และเพิ่มคุณภาพของผลงาน 
              3)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  พัฒนาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 
4.2  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 

     4.2.1  ผลสัมฤทธิ์ 
     1)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
      1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                         1.1.1)  เชิงปริมาณ  ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  มีผลประเมินร้อยละ  100     
                         1.1.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ไม่มีข้อมูล   
                         1.1.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการ
ปรับปรุง 
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      1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
                         1.2.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  จ านวน  14  สาขาวิชา 
                        1.2.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  มีผลการประเมินร้อยละ  100 
                        1.2.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี   
     1.3)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   
                        1.3.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
มีคุณภาพ  ร้อยละ  100   
                        1.3.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้  มีการประเมินคุณภาพร้อยละ 100 
                        1.3.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     1.4)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                        1.4.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้จัดการเรียนการอน  146  คน 
                        1.4.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้จัดการเรียนการอน  มีการประเมินคุณภาพร้อย
ละ  100 
                        1.4.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และก าหนดส่งบันทึกหลังการสอนหลัง
ส้ินสุดภาคเรียน  และน าข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในปี
การศึกษาถัดไป 

              2)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  รายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
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     2.1)  การจัดการเรียนการสอน 
                        2.1.1)  เชิงปริมาณ  (1)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 112  คน  (2)  จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  
146  คน  (3)  จ านวนครุท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายจ านวน  146  คน  (4)  จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน  146  คน  และ  (5)  จ านวนครูผู้สอนท่ีท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  จ านวน  112  คน 
                        2.1.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน  ร้อยละ  100 
                        2.1.3)  ผลสะท้อน  ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน  มีแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตรงตามแผนครบทุกรายวิชาท่ีสอน   ใช้เทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ใช้ส่ือ นวัตกรรม  มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จึงส่งให้การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ 
     2.2)  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
                        2.2.1)  เชิงปริมาณ  (1)  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  146  คน  (2)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน  146 คน  (3)  จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  146  คน  (4)  จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  146  คน  และ  (5)  จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ  146  คน     
                        2.2.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหาร
จัดการช้ันเรียน  ร้อยละ  100  
                        2.2.3)  ผลสะท้อน ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ให้การยอมรับการบริหารจัดการช้ันเรียน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สามารถดูข้อมูลการเรียนและข้อมูลประจ าตัวผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

     2.3)  การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
                        2.3.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  124  ห้อง     
                        2.3.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ  100 
                        2.3.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงครอบคลุมพื้นท่ีทุกจุดภายในสถานศึกษา  สัญญาณมีความเสถียร  ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
มีความเช่ือมั่น  และมีความพึงพอใจ 
 
 



44 
 

   3)  ด้านการบริหารจัดการ  รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
     3.1)  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                        3.1.1)  เชิงปริมาณ  (1)  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  146  คน  (2)  จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  
12  ช่ัวโมงต่อปี  110  คน  (3)  จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  110 คน  (4)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ  110  คน  และ  (5)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  ไม่มีข้อมูล   
                        3.1.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ  มีผลการประเมินร้อยละ  75.34     
                        3.1.3)  ผลสะท้อน  ครูผู้สอนร้อยละ  75.34  ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ได้รับ
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  มีผลให้ครูมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการสอน  เป็นท่ียอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  องค์กร  และหน่วยงานภายนอก 
     3.2)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                        3.2.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินร้อยละ  100 
                        3.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ประเมินค่า
คะแนนระดับ  5  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
                        3.2.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
     3.3)  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
                        3.3.1)  เชิงปริมาณ  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  มี 
                        3.3.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผลการประเมินค่าระดับคะแนน 3  
ระดับคุณภาพดี 
                        3.3.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  แต่ยังขาดหลักฐานการประเมินประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     3.4)  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                        3.4.1)  เชิงปริมาณ  (1)  ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี ร้อยละ  14.29  (2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในระบบทวิภาคี  ร้อยละ  3.35   
                        3.4.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ผลการประเมินระดับดี 
                        3.4.3)  ผลสะท้อน  สถานประกอบการให้ความร่วมมือจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี  แต่จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนระบบทวิภาคีมีน้อย  และจ านวนผู้เรียน
ระบบทวิภาคีมีน้อย 
     3.5)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                        3.5.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา 
                        3.5.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับดี 
                        3.5.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการ
เรียนการสอน  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก   แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของ
สาขาวิชา 
     3.6)  อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม           
             3.6.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  หรือโรง
ฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ผลประเมินร้อยละ  100 
                        3.6.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  ระดับยอดเย่ียม 
                        3.6.3)  ผลสะท้อน  อาคารสถานท่ีของสถานศึกษามีความพร้อม  
เหมาะสมกับงานท่ีใช้  ได้รับการยอมรับจากองค์กรหน่วยงานภายนอกท่ีมาขอใช้สถานท่ี  เช่น 
ประชุม  อบรม  สัมมนา 
     3.7)  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                        3.7.1)  เชิงปริมาณ  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบประปา  การคมนาคมในสถานศึกษา  ระบบการส่ือสารภายใน  และระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีสมบูรณ์ครบถ้วนทุกรายการ 
                        3.7.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน  ระดับยอดเย่ียม 
                        3.7.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
ครบถ้วนสมบูรณ์  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ไม่มี 
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     3.8)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                        3.8.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ  ร้อยละ 100 
                        3.8.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ  ระดับยอดเย่ียม 
                        3.8.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
มาตรฐาน  มีคุณภาพ  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ไม่มี 
     3.9)  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
                        3.9.1)  เชิงปริมาณ  ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต  และ
ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา  ครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังทุกด้าน 
                        3.9.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับยอดเย่ียม 
                        3.9.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้  ไม่มี         

    3.10)  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน                                                
                         3.10.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  124  ห้อง   
                         3.10.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท่ีมี
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 100 
                         3.10.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน  ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้  ไม่มี 

   4)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนี้ 
    4.1)  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
                       4.1.1)  เชิงปริมาณทวิภาคี  (1)  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  ไม่มีข้อมูล  คน  (2)  จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย  12  ช่ัวโมงต่อปี  ไม่มีข้อมูล  คน  (3)  จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ไม่มีข้อมูล  คน  (4)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  ไม่มีข้อมูล   คน  และ  (5)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรม
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  ไม่มีข้อมูล 
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                       4.1.2)  เชิงคุณภาพทวิภาคี  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  ไม่มีข้อมูล      
                      4.1.3)  ผลสะท้อน  ระบบทวิภาคีได้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ  ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน                            
    4.2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                       4.2.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา 
                       4.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับดี 
                       4.2.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการ
เรียนการสอน  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก   แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของ
สาขาวิชา 
    4.3)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                       4.3.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนโครงการบริการชุมชน  4  โครงการ  
จ านวนโครงการจิตอาสา  3  โครงการ 
                       4.3.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินโครงการระดับดีเลิศ 
                       4.3.3)  ผลสะท้อน  โครงการบริการชุมชนและโครงการจิตอาสา  
เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคน่านในฐานะหน่วยงานใน
สังกัด  ได้สนองนโยบาย  ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  ผลส าเร็จของโครงการท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนได้รับบริการ  ได้รับการช่ืนชม 

    4.4)  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
                       4.4.1)  เชิงปริมาณ  ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต  และ
ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา  ครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังทุกด้าน 
                       4.4.2)   เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับยอดเย่ียม 
                       4.4.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา  สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมี
สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ไม่มี                                       
    4.5)  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน                                                
                       4.5.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  124  ห้อง   
                       4.5.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ  100 
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                       4.5.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมี
สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ไม่มี 
               ๔.๒.๒  จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
             1)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  “การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน”  สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุก
คนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และก าหนดส่งบันทึกหลังการ
สอนหลังส้ินสุดภาคเรียน  และน าข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในปี
การศึกษาถัดไป 
             2)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การจัดการเรียนการสอน” 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  มีแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตรง
ตามแผนครบทุกรายวิชาท่ีสอน  ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ใช้ส่ือ นวัตกรรม  มีการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จึงส่งให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
             3)  ด้านการบริหารจัดการ “ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน”  สถานศึกษามีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน  ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้บริการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ  นักเรียน
นักศึกษา  ได้อย่างพอเพียงมีคุณภาพ 
             4)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  “การบริการชุมชนและจิตอาสา” โครงการ
บริการชุมชนและโครงการจิตอาสา  เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคน่านในฐานะหน่วยงานในสังกัด  ได้สนองนโยบาย  ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  
ผลส าเร็จของโครงการท าให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนได้รับ
บริการ  ได้รับการช่ืนชม 
               ๔.๒.๓  จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
             1)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ”  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการปรับปรุง  แต่ไม่มีหลักฐานการประเมินการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
             2)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการช้ันเรียน”  
ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีไม่มาก 
ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมีไม่มาก 
             3)  ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน” 
สถานศึกษามีแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก  แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา 
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             4)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ “การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน”  สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมีสัญญาณแรง
และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน  แต่ไม่มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
               ๔.๒.๔  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
             1)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ”  ควรมีการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
             2)  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการช้ันเรียน”  
ครูผู้สอนทุกคนควรใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และ  ควรให้เวลาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมากขึ้น 
             3)  ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน” 
สถานศึกษาควรจัดท าแผนระดมทรัพยากรจากองค์กรหน่วยงานภายนอก  เพื่อจัดการเรียนการสอน  
และบันทึกได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกไว้เป็นหลักฐาน   
             4)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ “การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน”  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบ 
 
4.3  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

     4.3.1  ผลสัมฤทธิ์ 
     1)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  รายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
      1.1)  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                         1.1.1)  เชิงปริมาณ  (1)  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  146  คน  (2)  จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  
12  ช่ัวโมงต่อปี  110  คน  (3)  จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  110  คน  (4)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ  110  คน  และ  (5)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  ไม่มีข้อมูล   
                         1.1.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ  มีผลการประเมินร้อยละ  75.34     
                         1.1.3)  ผลสะท้อน  ครูผู้สอนร้อยละ  75.34  ได้รับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  และเข้าร่วมกลุ่มการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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      1.2)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                         1.2.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินร้อยละ  100 
                         1.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ประเมินค่า
คะแนนระดับ  5  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
                         1.2.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก 
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร                                        
                               1.3)  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
                         1.3.1)  เชิงปริมาณ  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  มี 
                         1.3.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผลการประเมินค่าระดับคะแนน ๓  
ระดับคุณภาพดี 
                         1.3.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  แต่ยังขาดหลักฐานการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1.4)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                          1.4.1)  เชิงปริมาณ  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา 
                          1.4.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับดี 
                          1.4.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล
องค์กรต่างๆ  ในการจัดการศึกษา  โดยจัดท าแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน   
       1.5)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                          1.5.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนโครงการบริการชุมชน  4  โครงการ  
จ านวนโครงการจิตอาสา  3  โครงการ 
                          1.5.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินโครงการระดับดีเลิศ 
                          1.5.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดย
จัดโครงการบริการชุมชนและโครงการจิตอาสา  ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  ได้รับการช่ืนชมจาก
หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนได้รับบริการ 

                 2)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี ้
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       2.1)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  
งานวิจัย 
                          2.1.1)  เชิงปริมาณ  จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จ านวน  3  ผลงาน  ได้แก่  เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์ น้ าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน มีผลงานส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา 60 ผลงาน   
                          2.1.2)  เชิงคุณภาพ  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ดังนี้  เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  เครื่องบีบอัดกระป๋อง  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  และ  น้ าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน     
                          2.1.3)  ผลสะท้อน  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาค  
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาท่ีเกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษา  การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
       2.2)  การจัดการเรียนการสอน 
                          2.2.1)  เชิงปริมาณ  (1)  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 112  คน  (2)  จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  
146  คน  (3)  จ านวนครุท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายจ านวน 146  คน  (4)  จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน  146  คน  และ  (5)  จ านวนครูผู้สอนท่ีท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  จ านวน  112  คน 
                          2.2.2)  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน  ร้อยละ 100 
                          2.2.3)  ผลสะท้อน  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  ส่งผลให้มีส่ิงประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการเรียนการ
สอนวิชาโครงการ  ท่ีซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน  มีคุณภาพเปน็ท่ียอมรับ 
               ๔.๓.๒  จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
             1)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  “การบริการชุมชนและ
จิตอาสา”  สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดโครงการบริการชุมชนและโครงการจิต
อาสา  ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  ได้รับการช่ืนชมจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประชาชนได้รับบริการ   
             2)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  “การจัดการเรียน
การสอน”  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  งาน
สร้างสรรค์  ส่งผลให้มีส่ิงประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาโครงการ  ท่ีซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
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               ๔.๓.๓  จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
             1)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  “การระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน”  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลองค์กรต่างๆ  ในการจัด
การศึกษา  โดยจัดท าแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน  แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลและเก็บ
หลักฐาน 
             2)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  “ผลงานของผู้เรียน
ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย”  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้รับรางวัล
จากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับ
ภาค  แต่มีจ านวนน้อยไม่สอดคล้องกับระดับสถานศึกษา 
               ๔.๓.๔  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
             1)  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  “การระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน”  ควรจัดท าแผนงาน/โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  มีการบันทึกและจัดท ารายงานสรุปโครงการ   
             2)  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  “ผลงานของผู้เรียน
ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  งานวิจัย”  ควรเพิ่มจ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่  และจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมประเภทของการประกวดฯ 
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๔.๔  สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
                ภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ.2561  ปรากฏดังตารางท่ี ๔.๑ 
 
ตารางท่ี 4.1  สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 77.26 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 76.67 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76.67 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่่ีพึงประสงค์ 78.46 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 87.86 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.00 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 92.00 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 91.43 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80.00 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 70.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 81.71 

  สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
   ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 



ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
      สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ด้าน  ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
5.1  ผลการประเมินรายด้าน 

      สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหรือการฝึกอบรมวิชาชีพ  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน  5  ด้าน  25  ข้อการประเมิน  ดังนี้ 

     5.1.1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
               การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ท่ีเป็นผลมา

จากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  ทักษะและการประยุกต์ใช้  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์  ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.1 

 
ตารางท่ี 5.1  ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก 
                  เป็นรายการประเมิน 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น ้าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน ้าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 ปานกลาง 2 4 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

3 ดี 3 9 

4 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

1 ก าลังพัฒนา 3 3 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ)   
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น ้าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน ้าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 

6 
ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 
การมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3 ดี 15 45 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 194 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 250 77.6 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)          ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)            ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
               5.1.2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

               สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2  ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนก 
                  เป็นรายการประเมิน 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น ้าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน ้าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

1 ก าลังพัฒนา 3 3 

2.  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  5  

2.1 
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ
และน าไปใช้ใน การจัดการเรียน
การสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 38 

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

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)            ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)              ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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     5.1.3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
              สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาครู ผู้สอนให้มีความรู้  

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้   ตามมาตรฐานต าแหน่งสายงานครูผู้สอน  และผู้บริหาร
สถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ปรากฏผลดังตารางท่ี 
5.3 

 
ตารางท่ี 5.3  ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น 
                  รายการประเมิน 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น ้าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน ้าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.  ครูผู้สอน   10  

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 
การพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ 

2 ปานกลาง 2 4 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา   10  

2.1 
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 94 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 94 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)             ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)                ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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     5.1.4  ด้านการมีส่วนร่วม 
               สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานประกอบการ  บุคคล  ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีการระดมทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4 

 
ตารางท่ี 5.4  ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น ้าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน ้าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

4 ดีเลิศ 2 8 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 48 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 96 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)             ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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     5.1.5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
               สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแล  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคาร

สถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม  และส่ิงอ านวย
ความสะดวก  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ  เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.5 

 
ตารางท่ี 5.5  ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า 

น ้าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน ้าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
แหล่งเรียนรู้และศูนย์ 
วิทยบริการ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

3 ดี 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 46 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 92 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.๒  ผลการประเมินภาพรวม 
 
     สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง  5  ด้าน  ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6 
 

ตารางท่ี 5.6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ท่ี ด้านการประเมิน 
ค่า 

น ้าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น ้าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนน

รวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 194 (194 x 50) / 250 = 38.80 

2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 94 (94 x 20) / 100 = 18.80 

4 การมีส่วนร่วม 10 48 (48 x 10) / 50 = 9.60 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 46 (46 x 10) / 50 = 9.20 

ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินในภาพรวม 420 84.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)          ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   
  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 

๑.  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้มีจ านวน
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น  ให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การดูแลติดตาม  
๒.  การจัดท าส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย  
เพื่อเพิ่มผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  และเพิ่มคุณภาพของผลงาน 
  
๓.  พัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น  
๔.  การประเมินการพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ  
๕.  การใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  
๖.  จัดท าแผนระดมทรัพยากร 
จากองค์กร  หน่วยงานภายนอก  
เพื่อจัดการเรียนการสอน  
๗.  การประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
๘.  เพิ่มจ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่  และจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของ 
คนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมประเภทของ 
การประกวดฯ  
 

๑.  โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 ๒.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา  
๓.  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสมัยใหม่  
๔.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  
๕.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
๖.  กจิกรรมประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
๗.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้
๘.  โครงการจัดท าแผนระดมทรัพยากรจากองค์กร
หน่วยงานภายนอกเพื่อจัดการเรียนการสอน  
 
๙. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง  
๑๐.  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์ของ 
คนรุ่นใหม่ 
๑๑.  กิจกรรมรณรงค์เพิ่มจ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 

๙.  การเขียนรายงานวิจัย  และรายงาน
ประเมินโครงการ  ส าหรับหน่วยงาน
ภายใน  
๑๐.  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  ส าหรับหน่วยงานภายใน 

๑๒.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงาน
วิจัย  และรายงานประเมินโครงการ  ส าหรับหน่วยงาน
ภายใน  
๑๓.  กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ส าหรับหน่วยงานภายใน 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  ปีกำรศึกษำ 2561 
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คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2561 
 

1.  นำยปัญญำ        พลเมืองดี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคน่ำน 
2.  นำยวิทยำ      เจริญผล  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
3.  นำยอุทัย      สุมำมำลย์  หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4.  นำงสำวสกุลณำ  สมศรี  เจ้ำหน้ำท่ีงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
5.  นำงสำวภัทรพร   ลัมวุฒิ  ครูพิเศษแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 


