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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
๑.๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑.๑.๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
๑) ผลสัมฤทธิ์
สถานศึ ก ษามี ก ารดู แ ลและแนะแนวผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ มี ผ ลการ
ประเมินร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมร้อยละ 73.73 ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยสถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดใน
ระดับจังหวัดผลการประเมินระดับ 3 ดาว อยู่ในระดับคุณภาพดี ครูที่ปรึกษามีการพบนักเรียนใน
ชั้นเรียนเพื่อติดตามการมาเรียน และผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา มีการแจ้งผลการขาดเรียน
ผ่านระบบ SMS มี โครงการเยี่ยมบ้ าน มี การจัดทาข้อมู ลประวัตินั กเรียนนักศึก ษาเพื่ อคัดกรอง
ผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษามีการพบปะพูดคุยเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาทุกวัน
เพื่ อ พบปัญ หาครูที่ ป รึก ษาจะมีก ารแก้ ปั ญ หาเป็ นรายบุ ค คล มี ผลงานของผู้ เรีย นด้ านนวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัด และได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาค มีผลการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ด้า นอาชีวศึ ก ษา (V-NET) คิ ด เป็ น ร้ อยละ 92.31 และมี การ
ติดตามการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.46 ของจ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ และระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ ชั้ นสู ง ทั้ง หมดที่ สาเร็ จการศึ กษาในปี
การศึกษา 2560 ผลจากคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์
การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหาร ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ประจักษ์ ทาให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ ด้านทักษะภาษาอัง กฤษ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาผ่ า นการทดสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษ (CEFR : The common
European Framework of Reference For Languages) ตามกรอบมาตาฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึ กษา
แต่ละระดับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับ A0 ระดับประกาศนียบั ตร
วิชาชีพ ชั้ นสู งไม่ ต่ากว่าระดั บ A1 ผลจากคุณ ภาพการจัด การเรีย นการสอน ผู้ เรีย นมี ความรู้ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถ
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ผ่ านการทดสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษระดั บ A0 จ านวนผู้ เข้ าสอบระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 32๙ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน ๕๙๔ คน
ร้อยละของผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ A0
ร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ A0 ร้อยละ 100 ระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับ A1 ร้อยละ ๔๑.๐๘ ระดับ A๒ ร้อยละ ๑.๖๘
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๒) จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑
๒.๑) ด้านความรู้ “ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ” ผลจากคุณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอน การฝึ กฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีค วามรู้ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นที่ประจักษ์ ทาให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาค และ ระดับชาติ
๒.๒) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ “ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”
ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา การสอนเสริม ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิ
พิสัยและทักษะพิสัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผล
การประเมินในระดับยอดเยี่ยม
๒.3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “การมีงานทา
และศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา” ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝนทักษะและ
ประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการชื่นชมจากเจ้าของกิจการ
หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓) จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
๓.๑) ด้ า นความรู้ “ผู้ เรีย นมี ส มรรถนะในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน
เสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประกอบการเทียบกับจานวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ควรเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะในปีต่อไป
๓.๒) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ “ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่ง ประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจั ย ” จากผลการจัด การศึก ษาทาให้ ผู้เรีย นมี ความรู้ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาจัดทาสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนรายวิชาโครงการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ที่เกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา การนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน พบว่าจานวนสิ่งประดิษฐ์มีจานวนน้อยและไม่ประสบ
ผลสาเร็จด้านการประกวด
๓.3) ด้ านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ “ผู้เรีย นมี
คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ” ผลของการจัดการเรียนรู้ และผลการพัฒ นาผู้เรียนตามแนวทางของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวน ๓๐ โครงการ ทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึก
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รักษ์ สิ่ งแวดล้อ ม ผลการประเมิ น มาตรฐานดี เด่ น องค์ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้ระดับเหรียญทองแดง ซึ่งอยู่ในระดับที่จะต้องพัฒนา
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
๔.๑) ด้านความรู้ พั ฒ นาศูนย์บ่ มเพาะให้ ได้จานวนผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การดูแลติดตาม
๔.๒) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ จัดทาโครงการเกี่ยวกับการจัดทา
สิ่ง ประดิษฐ์และงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจัย และเพิ่มคุณภาพของผลงาน
๔.๓) ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ พั ฒ นา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑.๑.๒ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
๑) ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษามีการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขาวิ ช า เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ส มรรถนะอาชี พ สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่ได้จากการพัฒนาทุกรายวิชาที่ทาการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด มี
การบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาทุ กสัปดาห์ มีการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทางานวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา โดยมีการพัฒนาและจัดการเรียน
การสอน มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับคุณภาพดี สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนให้ความ
สนใจผู้เรียน โดยมีการติดตามผู้เรียนให้ความสาคัญกับผู้เรียน สถานศึกษาได้มีการใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้เทคนิคการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน มีการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี ครูผู้สอนที่นาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้ที่
พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ และมีการประเมินผลการเรียนของแต่ ละหลักสูต ร สถานศึกษามี การ
บริ หารจัด การระบบฐานข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจั ดการสถานศึ ก ษา และมี การจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีการทา MOU กับสถานประกอบการที่สามารถเป็นแนวทางให้กับ
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง มีงานทา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีการ
ปรับปรุง พั ฒ นาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้ องปฏิ บัติ การ โรงฝึก งาน มีระบบสาธารณู ป โภค
พื้นฐานรวมถึงมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา และมีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
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การสอนในชั้นเรียน สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณ ฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาให้ ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส่ วนร่ว มในการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่ หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ มีการระดมทรัพยากร (งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการบริการชุมชน ออกหน่วยศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จิตอาสา และมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพ การบริการวิชาชีพ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
๒) จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒
๒.๑) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน” สถานศึกษากาหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และกาหนดส่งบันทึก
หลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน และนาข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนไปปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป
๒.๒) ด้า นการจัด การเรียนการสอนอาชีว ศึก ษา “การจั ดการเรีย นการ
สอน”ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสอน
ตรงตามแผนครบทุกรายวิชาที่สอน ใช้เทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม มีการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
๒.๓) ด้านการบริหารจัดการ “ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน” สถานศึกษา
มี ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ให้ บ ริก ารครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
นักเรียนนักศึกษา ได้อย่างพอเพียงมีคุณภาพ
๒.๔) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ “การบริการชุมชนและจิตอาสา”
โครงการบริ ก ารชุ ม ชนและโครงการจิ ต อาสา เป็ น นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่านในฐานะหน่วยงานในสังกัด ได้สนองนโยบาย ทาให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ผลส าเร็ จ ของโครงการท าให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนได้รับบริการ ได้รับการชื่นชมจากผู้รับบริการ
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๓) จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
๓.๑) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ” สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการปรับปรุง แต่ไม่มีหลักฐานการประเมินการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
๓.๒) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการชั้น
เรียน” ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีไม่มาก
ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมีไม่มาก
๓.๓) ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน” สถานศึ ก ษามีแ ผนระดมทรัพ ยากรเพื่ อ จัด การเรีย นการสอน ได้รับ ความร่ว มมื อ จาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอก แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา
๓.๔) ด้ า นการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ “การเข้า ถึ ง ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต
ความเร็ว สู ง เพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น” สถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามนโยบายบริ ก าร
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมี
สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน แต่ไม่มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
๔.1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ” ควรมีการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๔.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการชั้ น
เรียน” ครูผู้สอนทุกคนควรใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
และ ควรให้เวลาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมากขึ้น
๔.3) ด้านการบริห ารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน” สถานศึกษาควรจัดทาแผนระดมทรัพยากรจากองค์กรหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดการเรียน
การสอน และบันทึกการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกไว้เป็นหลักฐาน
๔.4) ด้ า นการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ “การเข้ า ถึ ง ระบบอิ น เตอร์เน็ ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน” ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
๑.๑.๓ มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
๑) ผลสัมฤทธิ์
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ มี ก ารบริ ห าร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
รวมถึ งมี แ หล่ งเรีย นรู้แ ละศู น ย์ วิ ท ยบริก าร มี ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู ง เพื่ อ การใช้ ง านด้ า น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้ น เรีย น รวมถึ ง การบริ ก ารชุ ม ชนและจิ ต อาสา สถานศึ ก ษามี ผ ลงานของผู้ เรี ย นด้ า น
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด
ระดับภาค มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และนาไปเผยแพร่สู่สาธารณะ นาไปต่อยอดให้กับชุมชนนาไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
๒) จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓
๒.1) ด้านความร่วมมือ ในการสร้างสั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ “การบริก าร
ชุมชนและจิตอาสา” สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดโครงการบริการชุมชนและ
โครงการจิตอาสา ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนทีไ่ ด้รับบริการ
2.๒) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย “การจัดการ
เรียนการสอน” สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ ส่งผลให้มีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาโครงการ ที่ซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
๓) จุดที่ควรพัฒนา
๓.1) ด้ านความร่ว มมือ ในการสร้างสั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ “การระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน” สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลองค์กรต่างๆ
ในการจัดการศึกษา โดยจัดทาแผนระดมทรัพ ยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน แต่ไ ม่มีการบันทึ ก
ข้อมูลและเก็บหลักฐาน
๓.2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย “ผลงาน
ของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจัง หวัดน่ าน ได้ รับ คัดเลือกเป็ นตัวแทนเข้าร่วม
ประกวดระดับภาค แต่มีจานวนน้อยไม่สอดคล้องกับระดับสถานศึกษา
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๔.๑) ด้ านความร่ วมมือ ในการสร้างสัง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ “การระดม
ทรัพ ยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน” ควรจัดทาแผนงาน/โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน มีการบันทึกและจัดทารายงานสรุปโครงการ
๔.๒) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย “ผลงาน
ของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ” ควรเพิ่มจานวนผลงาน
สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ข องคนรุ่ น ใหม่ และจัด ท าสิ่ ง ประดิษ ฐ์ ของคนรุ่น ใหม่ ให้ ค รอบคลุม ประเภทของการ
ประกวดฯ
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๑.๒ กำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร
๑.๒.๑ รำงวัลและผลงำนที่สถำนศึกษำได้รับ
๑) สถานศึกษาได้รับรางวัล "สถานศึกษาพอเพียง"
๒) สถานศึกษาได้รับรางวัล “ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม”
3) สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
4) สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)
ุ
๑.๒.๒ ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำ
๑) สถานศึกษาทาความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒) การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
สังคม

๑.3 กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีบ่ รรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
วิทยาลัยเทคนิคน่านได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ (๑) จัดการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม น้อม
นาศาสตร์ของพระราชามาพัฒนาองค์กร (๒) การบริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ (๓) อาชีวศึกษาพัฒนาพื้นที่ห่างไกล และ (๔) งานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

๑.๔ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ ป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
ชื่อผลงำน : โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (การนิเทศฝึกอาชีพ)
หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี
เพื่อเป็นการสร้างกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้
สถานศึกษาเพิ่มปริมาณสาขาวิชาผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. เพื่อติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ
กรอบแนวคิด
การจั ด การอาชี วศึ กษาระบบทวิภ าคี เป็ น การจัด การศึก ษาเพื่ อผลิต แรงงานฝีมื อ ที่ มี
คุณภาพสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการระบบทวิภาคีคือความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กระบวนการร่วมกันในทุกๆ
ด้ า นในรู ป แบบโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข ององค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งพบว่ารูปแบบ
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษา การเรียนการสอน ครูผู้สอน
ความร่วมมื อ การสนับ สนุนของรัฐบาล มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ ทุ ก
องค์ป ระกอบส่ งผลต่ อประสิท ธิผลการบริ หารการอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี และการพัฒ นาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งจาแนกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี
ความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน และคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒ นาการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีในสถานศึกษา เพื่อผลิตแรงงานฝีมือที่มีป ระสิทธิภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน
แผนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน
ขั้นตอนดาเนินงาน
1. ประชุมจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน
๔. ปฏิบัติตามแผนงาน
๕. ติดตามประเมินผล
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ : ๑. โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ
๒. โครงการยกระดับทวิภาคี
๓. โครงการส่งนักศึกษาฝึกงาน

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลติดต่อสถานศึกษา
๒.๑.๑ ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน
๒.๑.๒ ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนรอบกำแพงเมืองตะวันตก อำเภอเมืองน่ำน 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 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒.๒ ประวัติของสถานศึกษา
๒.๒.๑ ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่านเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
เกิดจากการรวมโรงเรียนสายอาชีพสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน คือโรงเรียนการช่างน่านและโรงเรียนช่าง
ทอผ้าน่าน (การช่างสตรีน่าน)
การก่อตั้งโรงเรียนช่างไม้น่าน เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๑ โดย
กระทรวงธรรมการให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเป็นที่เรียนชั่วคราว และเปิดรับสมัคร
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าเรียนวิชาช่างไม้และช่างปูน ใช้เวลาเรียน ๓ ปี
การย้ายโรงเรียนครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๑ ได้ย้ายโรงเรียนการช่างไม้
น่านไปอยู่ที่บ้านคั้งถี่ ซึ่งติดกับโรงเรียนกสิกรรมน่าน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน)
การย้ายโรงเรีย นครั้ ง ที่ ๒ และเปลี่ ยนชื่ อโรงเรี ยน เนื่ องจากโรงเรียนการ
ช่างไม้น่านอยู่ห่างไกลจากจังหวัดถึง ๔ กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้
ย้ายมาตั้ ง ณ เลขที่ ๑๕๐ ถนนสุมนเทวราช ตาบลในเวียง อ าเภอเมือง จั ง หวัด น่ าน ซึ่ง มีพื้ น ที่
ประมาณ ๘ ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เปิดสอนวิชาช่างไม้ทั้งประเภทเครื่อง
เรือนและช่างไม้ปลูกสร้าง อนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้น่านเป็นโรงเรียนการช่างน่าน
การย้ายโรงเรียนครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โรงเรียนการช่างน่านเปิดทาการ
สอนสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบจึงย้ายสถานที่อีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่
โรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคน่าน และได้ย้ายโรงเรียนการช่างสตรี
ไปอยู่ที่โรงเรียนการช่างน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
รวมโรงเรียนครั้ งที่ ๑ และการย้ายโรงเรียนครั้ งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีน่านกับโรงเรียนการช่างน่านและเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนเทคนิคน่าน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐
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การยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่าน กระทรวงศึกษาธิการได้ยกวิทยฐานะ
โรงเรียนเทคนิคน่านขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่านในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นสถานศึกษาที่มี ๒ วิทยา
เขต คือ วิทยาลัยเทคนิคน่านเขต ๑ ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และ วิทยาลัยเทคนิค
น่านเขต ๒ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคน่าน
รวมโรงเรียนครั้งที่ ๒ และย้ายโรงเรียนครั้งที่ ๕ ใ น ปี พ . ศ . ๒ ๕ ๓ ๖
วิทยาลัย
เทคนิคน่านเขต ๑ ได้ย้ายแผนกวิชาพณิชยการมารวมกันที่วิทยาลัยเทคนิคน่านเขต ๒ และย้ายแผนก
วิชาคหกรรมศาสตร์มาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้เพราะการแยกเป็น ๒ วิทยาเขต ทาให้ไม่สะดวกในการ
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 ยุบหลักสูตรระดับมัธยมอำชีวศึกษำตอนกลำงเปลี่ยนหลักสูตร
มัธยมศึกษำตนปลำยเป็นหลักสูตรอำชีวศึกษำชั้นสูง
๖) พ.ศ. 2512 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกวิชำช่ำงยนต์
๗) พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ
๗) พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชีพ แผนกวิช ำ
พำณิชยกำร
๘) พ.ศ. 25๒๐ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกวิชำช่ำง
วิทยุและโทรคมนำคม พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคน่ำน
๙) พ.ศ. 25๒๖ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ แผนกวิชำช่ำง
ไฟฟ้ำกำลัง
๑๐) พ.ศ. 25๒๗ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.)
แผนกวิชำแผนกวิชำกำรบัญชี
๑๑) พ.ศ. 25๒๗ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนก
วิชำกำรบัญชี
๑๒) พ.ศ. 25๒๗ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำ
ผ้ำและเครื่องแต่งกำย
๑๓) พ.ศ. 25๒๗ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำ
อำหำรและโภชนำกำร
๑๔) พ.ศ. 25๓๓ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำ
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง สำขำงำนกำรติดตั้งไฟฟ้ำ และสำขำงำนเครื่องกลไฟฟ้ำ
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๑๕) พ.ศ. 25๓๕ เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 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
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำ

๒.๓ การจัดการศึกษา
วิทยำลัยเทคนิคน่ำนได้ทำกำรปิดสอน 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) สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำงำนเชื่อมโลหะ
๑.๔) สำขำวิชำไฟฟ้ำกำลัง สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
๑.๕) สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖) สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์
๑.๗) สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำงำนก่อสร้ำง
๑.๘) สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร สำขำงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
๒.๑) สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี
๒.๒) สำขำวิชำกำรตลำด สำขำงำนกำรตลำด
๒.๓) สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำงำนกำรเลขำนุกำร
๒.๔) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓) ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
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4) ประเภทวิชำคหกรรม
๔.๑) สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ สำขำงำนเสื้อผ้ำแฟชั่น
๔.๒) สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
5) ประเภทวิชำสำมัญ – สัมพันธ์
๕.๑) แผนกวิชำสำมัญ
๕.๒) แผนกวิชำสัมพันธ์
๒.๓.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย
1) ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม
๑.๑) สำขำวิชำเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์
๑.๒) สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต สำขำงำนเครื่องมือกล
๑.๓) สำขำวิชำโลหะกำร สำขำงำนเชื่อมโลหะ
๑.๔) สำขำวิช ำไฟฟ้ ำก ำลั ง สำขำงำนไฟฟ้ ำควบคุม และ สำขำงำน
ติดตั้งไฟฟ้ำ
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 สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป
๒.๔) สำขำวิชำกำรจัดกำรสำนักงำน สำขำงำนกำรจัดกำรสำนักงำน
๒.๕) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) ประเภทวิชำคหกรรม
๓.๑) สำขำวิชำเทคโนโลยีผ้ำและเครื่องแต่ง กำย สำขำงำนกำรตัดเย็บ
เสื้อผ้ำสตรีขั้นสูง
๓.๒) สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนกำรประกอบอำหำร
4) ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว สำขำงำนกำรท่องเที่ยว
5) ประเภทวิชำสำมัญ – สัมพันธ์
๕.๑) แผนกวิชำสำมัญ
๕.๒) แผนกวิชำสัมพันธ์
๒.๓.๓ ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) ประกอบด้วย
1) สำขำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ
2) สำขำกำรบัญชี
3) สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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๒.๔ สภาพแวดล้อม
๒.๔.๑ สภาพชุมชน
วิทยำลัยเทคนิคน่ำนตั้งอยู่ในเขตชุมชนในตัวอำเภอเมืองน่ำน ห่ำงจำกศำลำ
กลำงจังหวัดน่ำนเก่ำเป็นระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร ห่ำงจำกศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำนประมำณ
๓ กิโลเมตร และห่ำงจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นระยะทำงประมำณ 750
กิโลเมตร
๒.๔.๒ ข้อมูลสถานที่
1) พื้นที่
1.1) ขนำดพื้นที่ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 31 ไร่ 2 งำน 69 ตำรำงวำ
๑.๒) เขตติดต่อ
๑.๒.๑) ทิศเหนือจดที่ดินที่มีกำรครอบครอง
๑.๒.๒) ทิศใต้จดกำแพงเมืองและคูเมืองเก่ำ
๑.๒.๓) ทิศตะวันออกจดทำงสำธำรณประโยชน์
๑.๒.๔) ทิศตะวันตกจดลำเหมืองสำธำรณประโยชน์
1.๓) สภำพกำรครอบครองที่ดิน ไม่เช่ำ
1.๔) หนังสือสำคัญแสดงกำรครอบครอง ทะเบียนรำชพัสดุ
1.๕) สภำพพื้นที่
1.๕.๑) สภำพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบ
1.๕.๒) ระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้ นที่น้ ำท่วมทุกฤดู ฝน มี ระบบ
ป้องกันน้ำท่วม
1.๕.๓) สภำพดินที่มีผลต่อกำรเกษตรดินร่วน ดินทรำย ดินเหนียว
๑.๕.๔) ระดับพื้นที่ทั่วไปเทียบกับถนนหลวง ต่ำกว่ำเล็กน้อย
๑.๖) สภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ
๑.๖.๑) ด้ำนหน้ำของสถำนศึกษำหันหน้ำไปทำงทิศตะวันออก
๑.๖.๒) ถนนภำยในเป็นถนนลำดยำงมะตอย ขนำดกว้ำง 6
เมตร ยำว 960.70 เมตร
๑.๖.3) สนำมกีฬำ
(๑) ฟุตบอล จำนวน 1 สนำม
(๒) สนำมวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 สนำม
(3) สนำมฟุตซอล จำนวน 3 สนำม
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๒.๕ สภาพภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจและสังคม
๒.๕.๑ สภาพภูมิศาสตร์
๑) ต ำแหน่ง ทำงภู มิ ศ ำสตร์ จั ง หวัด น่ ำ นตั้ ง อยู่ ติด กั บ ชำยแดนทำงด้ ำ นทิ ศ
ตะวันออกของภำคเหนือตอนบน ติดกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ห่ำง
จำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์ ประมำณ 668 กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้งที่ 18 องศำ 46
ลิปดำ 30 ฟิลิปดำเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศำ 46 ลิปดำ 44 ฟิลิปดำตะวันออก ระดับควำม
สูงของพื้นที่อยู่สูง 2,112 เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง มี
๒) สภำพพื้นที่ จังหวัดน่ำนมีทิวเขำหลวงพระบำงและทิวเขำผีปันน้ำ ซึ่งเป็น
ทิวเขำหินแกรนิตที่มีควำมสูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลประมำณ 2,115 เมตร
และเป็นเหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่ำน ซึ่งได้ไหลผ่ำนจังหวัดมำจำกทิศเหนือลงมำสู่ทิศใต้ มีสภำพเป็นที่
รำบลุ่มทอดผ่ำนทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมำณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยพื้นที่ของ
จังหวัดน่ำนโดยทั่วไปมีสภำพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชันเกิน 30 องศำ ประมำณร้อยละ 85 ของ
พื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอกลำดตำมลุ่มน้ำจะเป็น ที่รำบแคบระหว่ำงหุบเขำตำมแนวยำวของลุ่มน้ำ
น่ำน ลำน้ำสำ ลำน้ำว้ำ ลำน้ำปัว และ ลำน้ำกอน ซึ่งจังหวัดน่ำนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045
ไร่ หรือ ๑๑,472.07 ตำรำงกิโลเมตร
๓) อำณำเขตโดยรอบของจังหวัดน่ำน
๓.๑) ทิศเหนือ ประกอบด้วยอำเภอเชียงกลำง อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้ำง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ โดยอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือมีพื้นที่ติดต่อ
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสำ (สปป.ลำว)
๓.๒) ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข อำเภอ
แม่จริม อำเภอเวียงสำ โดยอำเภอแม่จริมและอำเภอเวียงสำมีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลำว)
และ อำเภอเวียงสำมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
๓.๓) ทิศใต้ ประกอบด้วย อำเภอนำน้อย อำเภอนำหมื่น อำเภอนำหมื่น
มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนำน้อยมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
๓.๔) ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อำเภอบ้ำนหลวงมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอ
เชียงม่วนจังหวัดพะเยำ อำเภอสองแควมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยำ
๓.๕) ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกมี อ ำณำเขตติ ด ต่ อ กั บ สำธำรณรั ฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) เป็นระยะทำงยำวประมำณ 227 กม.
๔) ดอกไม้ประจำจังหวัด “เสี้ยวดอกขำว (เสี้ยวป่ำดอกขำว)”
๕) คำขวัญจังหวัดน่ำน “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองำช้ำงดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธำตุแช่แห้ง”
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๒.๕.๒ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในปี พ.ศ. 2544 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ รำยงำนว่ำจังหวัดน่ำนมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตำมรำคำประจำปี 13,141 ล้ำน
บำท มูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว Pencacital (GPP) 29,664 บำท
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร มีกำรทำนำข้ำวบริเวณที่รำบ
ลุ่มและทำกำรปลูกพืชไร่ เช่น ยำสูบ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วลิสง และสวนผลไม้ ที่ทำกำร
เพำะปลูกมำกได้แก่ มะม่วง ลำใย มะขำมหวำน ขนุนหนัง ลิ้นจี่ และส้มเขียวหวำน ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดน่ำนหรือที่เรียกว่ำส้มสีทอง ด้ำนอุตสำหกรรมครัวเรือนส่วนใหญ่มีกำรทอผ้ำพื้นเมือง
และทำเครื่องเงิน
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2.๖ แผนภูมกิ ารบริหารของสถานศึกษา
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2.๗ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ปรำกฏดังตำรำงที่ ๒.๑ – ๒.๘
ตำรำงที่ 2.1 ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ปวช.
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

485

0

0

485

ปวช.2

435

0

0

435

ปวช.3

345

0

0

345

1,265

0

0

1,265

รวม ปวช.

ตำรำงที่ 2.2 ข้อมูลนักศึกษำระดับชั้น ปวส.
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

720

0

720

ปวส.2

650

0

650

1,370

0

1,370

รวม ปวส.

ตำรำงที่ ๒.๓ ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

625

347

55.52

ปวส.2

657

489

74.43

1,282

836

65.21

รวม
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ตำรำงที่ ๒.๔ ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

345

215

62.32

ปวส.2

650

337

51.85

995

552

55.48

รวม

ตำรำงที่ ๒.๕ ข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา
(คน)

ผู้บริหำร/ ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ ผู้อำนวยกำร/ รอง
ผู้อำนวยกำร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร

4

4

-

ข้ำรำชกำรครู/ ครูเอกชนที่ได้รับกำรบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับกำร
รับรอง

101

101

101

ข้ำรำชกำรพลเรือน

2

-

-

พนักงำนรำชกำรครู

11

11

11

พนักงำนรำชกำร(อื่น)

1

-

-

ครูพิเศษสอน

34

23

0

เจ้ำหน้ำที่

43

-

-

บุคลำกรอื่นๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ พนักงำน
ขับรถ/ ฯ)

13

-

-

รวม ครู

146

135

112

รวมทั้งสิ้น

209

135

112

ประเภท
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ตำรำงที่ ๒.๖ ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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

อุตสำหกรรมท่องเที่ยว

1

1

2

อุตสำหกรรมสิ่งทอ

1

0

1

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

1

1

2

15

14

29

ประเภทวิชา

รวมทั้งสิ้น
ตำรำงที่ ๒.๗ ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อำคำรเรียน

16

อำคำรปฏิบัติกำร

5

อำคำรวิทยบริกำร

2

อำคำรอเนกประสงค์

1

อำคำรอื่น ๆ

5
รวมทั้งสิ้น

29

20
ตำรำงที่ ๒.๘ ข้อมูลงบประมำณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลำกร

63,178,868.58

งบดำเนินงำน

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 เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
๒.๘.๑ ปรัชญา
วิชำชีพยอดเยี่ยม สูงเปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำกำรกีฬำ ก้ำวหน้ำกำรจัดกำร
๒.๘.๒ อัตลักษณ์
ทักษะเยี่ยม
๒.๘.๓ เอกลักษณ์
บริกำรวิชำชีพสู่สังคม

2.๙ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
๒.๙.๑ วิสัยทัศน์
จัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณ ธรรม 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 สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ฯ และงำนวิจัย
7) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
8) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ต่อวิชำชีพ
9) จัดกำรอำชีวศึกษำร่วมกันระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำนประกอบกำร
ชุมชนท้องถิ่น โดยกำรระดมทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
10) สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่
11) บริกำรวิชำชีพต่อสังคม
๒.๙.๔ กลยุทธ์
๑) กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ
๒) กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๓) กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
๔) กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม
๕) กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรวิจัย
๖) กลยุทธ์ที่ 6 ด้ำนภำวะผู้นำและกำรจัดกำร
๗) กลยุทธ์ที่ 7 ด้ำนมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๘) กลยุทธ์ที่ 8 กำรวิเครำะห์สภำพสถำนศึกษำ

2.๑๐ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ ปรำกฏดังตำรำงที่ ๒.๙ – ๒.๑๔
ตำรำงที่ 2.๙ รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

กำรแข่งขันทักษะเชื่อมเยำวชนนำนำชำติ ณ
เมืองดึสเซิลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน ประเภทเชื่อม
GMAW

ชนะเลิศ

นำนำชำติ

เมืองดึสเซิลดอร์ฟ
ประเทศเยอรมัน

กำรขำยสินค้ำออนไลน์

ชนะเลิศ

ชำติ

จังหวัดระยอง

กำรเชื่อม GTAW & GMAW ระดับ ปวส.

ชนะเลิศ

ชำติ

จังหวัดระยอง

กำรสำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ระดับ ปวส.

รองชนะเลิศ ชำติ

จังหวัดระยอง

กำรขำยสินค้ำออนไลน์

ชนะเลิศ

จังหวัดลำพูน

ภำค
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ตำรำงที่ 2.๙ (ต่อ)
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

กำรเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ ภำค

จังหวัดลำพูน

กำรสำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ระดับ ปวส.

รองชนะเลิศ ภำค

จังหวัดลำพูน

กำรเชื่อม GTAW & GMAW ระดับ ปวส.

รองชนะเลิศ ภำค

จังหวัดลำพูน

เทคโนโลยีงำนเชื่อม

ชนะเลิศ

กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

ภำค

ตำรำงที่ ๒.๑๐ รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์

ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

ชนะเลิศ

ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะ The Marketing Challenge

ชนะเลิศ

ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะกำรเชื่อม GTAW & SMAW

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะกำรเชื่อม GTAW , SMAW,GMAW

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุทัยธำนี

ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย
ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์

ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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ตำรำงที่ ๒.๑๐ (ต่อ)
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะ The Marketing Challenge

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะกำรเชื่อม GTAW & SMAW

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะกำรเชื่อม GTAW, SMAW,GMAW

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำรำงที่ ๒.๑๑ รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นำงผำนิต ชูจันทร์
รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์
กำรแข่งขันกำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ
นำงปิยธิดำ ยะเคียน
รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์
กำรแข่งขันกำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ
Miss ti Xin Yu
กำรแข่งขันกำรนำเสนอโครงกำรเป็นภำษำอังกฤษ

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์

Miss Yang Jing
กำรแข่งขันกำรนำเสนอโครงกำรเป็นภำษำอังกฤษ

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์

นำงปพิชญำ ขึมจันทร์
กำรแข่งขันกำรนำเสนอโครงกำรเป็นภำษำอังกฤษ

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์
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ตำรำงที่ ๒.๑๒ รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นำยกฤษนนท์ สนธิ
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

ภำค

จังหวัดอุทัยธำนี

นำงอรนุช มหำคีตะ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

ชนะเลิศ

ภำค

จังหวัดอุทัยธำนี

นำงวำริณี ศรีวุฒิ
ทักษะ The Markeing Challenge

ชนะเลิศ

ภำค

จังหวัดอุทัยธำนี

นำยมำนัส ยอดทอง
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

ภำค

จังหวัดอุทัยธำนี

นำงสำวณัฐกำนต์ ทั่วประโคน
ทักษะกำรเชื่อม 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 ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์

ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยศิวเมศร์ เงินโน
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์

ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงสำวปุณยนุช ลักษณะ
ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วย ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์

ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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ตำรำงที่ ๒.๑๒ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นำยเชำว์ ปั้นบุญ
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยมำนัส ยอดทอง
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมคอมฯ

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงอรวรรณ ปันโน
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงอรนุช มหำคีตะ
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงวำริณี ศรีวุฒิ
ทักษะ The Marketing Challenge

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงสำวณัฐกำนต์ ทั่วประโคน
ทักษะกำรเชื่อม GTAW & SMAW

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยสิทธิเดช ครุฑสี
ทักษะ GTAW,SMAW,GMAW

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงอภิญญำ กีรติสุวคนธ์
ทักษะกำรแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำรำงที่ ๒.๑๓ รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นำงสำวศุจิศจี สมคำ
รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์
กำรแข่งขันกำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ
นำงสำสปรำรถนำ แซ่จ๊ะ
กำรแข่งขันกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน

รองชนะเลิศ ภำค จังหวัดอุตรดิตถ์
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ตำรำงที่ ๒.๑๔ รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นำยชยธร พวงมณี
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมคอมฯ

รองชนะเลิศ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยภูดนัย น้ำพี้
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมคอมฯ

รองชนะเลิศ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยสุธีมนต์ หมดป่ำน
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมคอมฯ

รองชนะเลิศ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยสุรยุทธ คำลือ
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมคอมฯ

รองชนะเลิศ ชำติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยภำนุวัฒน์ กันฟัน
ทักษะกำรเชื่อม 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
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

ชนะเลิศ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ชำติ
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ตำรำงที่ ๒.๑๔ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นำงสำวเอรวัณ นันตำ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

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
มาตรฐานการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน ประกอบด้ว ย 3
ประเด็น ดังนี้

มาตรฐาน 11

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.4 ด้านมาตรฐานอาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา จากสถาบันทดสอบมาตรฐานอาชีพภาครัฐ หรือสถาบัน
ทดสอบมาตรฐานอาชีพภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตและรับรองโดยหน่วยราชการที่กากับดูแล
1.5 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR : The
common European Framework of Reference For Languages) ตามกรอบมาตาฐานคุณวุฒิ
อาชีว ศึกษาแต่ละระดับการศึก ษา ระดั บประกาศนียบัต รวิช าชีพไม่ต่ากว่าระดับ A0 ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ากว่าระดับ A1
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรีย นการสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็น สาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ กษาใช้ หลักสูต รฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรีย น
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิทั ศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน
องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 322 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 567 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 55.90 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 73.73
1.1.3) ผลสะท้อน สถานศึกษาได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการให้
ความรู้การปฏิบัติตนของนักเรียนนักศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การแนะแนวการศึกษา
การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน การติดตามผู้เรียน ด้วยการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่นโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีระบบติดตาม
ผู้เรียน ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรม ทาให้รู้สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน
ของผู้เรียน สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา เรียนจบหลักสูตรในเวลาที่กาหนด
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 1,164 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน 1,236
คน รวม 2,400 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์กรวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเหรียญทองแดง
1.2.3) ผลสะท้อน ผลของการจัดการเรียนรู้ และผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางขององค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย เช่น โครงการพั ฒนา
บุคลิกภาพและภาวะผู้นาของแกนนานักเรียนนักศึกษา และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวน 30 โครงการ
1.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.3.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 20 คน จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การ
เป็นผู้ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 12 คน
1.3.2) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา ได้
ระดับ ๓ ดาว
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1.3.3) ผลสะท้อน จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา สามารถนาความรู้ไ ปประกอบอาชี พ
ประกอบกั บ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนเสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ได้
อนุมัติแผนธุรกิจดังนี้ ธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ธุรกิจข้าวเหนียว
สามชั้นทอดน้าปลา ธุรกิจร้านค้าอาหารเช้า ธุรกิจสินค้าออนไลน์ และ ธุรกิจนวดฝ่าเท้า
1.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
1.4.1) เชิงปริมาณ จานวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จานวน 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์ น้าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา 60 ผลงาน
1.4.2) เชิงคุณภาพ รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ดังนี้ เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบีบอัดกระป๋อง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ น้าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน
1.4.3) ผลสะท้อน จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา นาความรู้มาจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากรายวิชาโครงการ สถานศึกษาได้รับการยอมรับและชื่นชมที่ผลงาน
สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ข องนั ก ศึก ษาที่ เ กิ ด จากการเรี ย นวิ ช าโครงการสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการจั ด
การศึกษา การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา การนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
1.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จานวน 72 คน ระดับภาคจานวน 6 คน ระดับชาติ
จานวน 5 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจานวน 20 รางวัล ระดับภาคภาคเหนือจานวน 3 รางวัล ระดับชาติจานวน
3 รางวัล
1.5.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรีย นมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดั บ
การศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่
ประจักษ์ ทาให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
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1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.6.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 332 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงจานวน 637 คน
1.6.2) เชิง คุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 99.84
1.6.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรีย นมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดั บ
การศึกษา การสอนเสริม ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย สามารถสอบผ่านการ
ประเมิน มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.7.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 338 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 617 คน
1.7.2)
ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ มี ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 92.31 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 95.46
1.7.3) ผลสะท้อน ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การดาเนินมาตรการเพิ่มความรู้ เช่น การสอนเสริม การดูแลผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.8) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.8.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึก ษาที่ผ่าน
มามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 310 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน 257
คน
1.8.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 67.82
1.8.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรีย นมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดั บ
การศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการชื่นชมจากเจ้าของกิจการ
หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่ทา มีความรับผิดชอบ เสียสละ และ สู้งาน
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2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.1.1) เชิง ปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 322 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 567 คน
2.1.2) เชิง คุณภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 55.90 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 73.73
2.1.3) ผลสะท้อน การดูแลผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การนิเทศการฝึกงานและการนิเทศการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง ทาให้รับทราบผลการเรียนรู้ สามารถ
ให้คาแนะนา สามารถจัดสอนเสริมส่วนที่ขาด ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.2.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 1,164 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน 1,236
คน รวม 2,400 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเหรียญทองแดง
2.2.3) ผลสะท้อน ผลของการจัดการเรียนรู้ และผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวน 30 โครงการ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน การฝึกอบรม การร่วมกิจกรรมของโครงการ ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
2.3.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 20 คน จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การ
เป็นผู้ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 12 คน
2.3.2) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ได้ระดับ ๓ ดาว
2.3.3) ผลสะท้อน จากผลการจัดการศึกษาในการศึกษาปกติใน
ชั้นเรียน การเรียนร่วม การฝึกงาน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต มีความรู้ตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ละระดั บ การศึ ก ษา
ประกอบกั บ การได้ รั บ การอบรมเป็ น
ผู้ประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ได้อนุมัติแผนธุรกิจ
ดังนี้ ธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ธุรกิจข้าวเหนียวสามชั้นทอด
น้าปลา ธุรกิจร้านค้าอาหารเช้า ธุรกิจสินค้าออนไลน์ และ ธุรกิจนวดฝ่าเท้า
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2.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจัย
2.4.1) เชิงปริมาณ จานวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จานวน 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์ น้าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา 60 ผลงาน
2.4.2) เชิงคุณภาพ รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ดังนี้ เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบีบอัดกระป๋อง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ น้าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน
2.4.3) ผลสะท้อน จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรี ยนมีความรู้
ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอ าชีว ศึกษาแต่ล ะระดั บการศึกษา สามารถประยุ กต์ใช้ ความรู้มาจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนรายวิชาโครงการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึ กษา การใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา การนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จานวน 72 คน ระดับภาคจานวน 6 คน ระดับชาติ
จานวน 5 คน
2.5.2) เชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจานวน 20 รางวัล ระดับภาคภาคเหนือจานวน 3 รางวัล ระดับชาติจานวน
3 รางวัล
2.5.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ นามาปฏิบัติงาน แก้ปัญหาตามสถานการณ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทาให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ
2.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.6.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 332 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงจานวน 637 คน
2.6.2) เชิง คุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 99.84
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2.6.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา การสอนเสริม ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้สามารถสอบผ่านการประเมิน มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
2.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.7.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึ กษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 338 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 617 คน
2.7.2) ร้อ ยละของผู้เรี ยนที่ มีผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 92.31 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 95.46
2.7.3) ผลสะท้อน ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การสอนเสริม ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
2.8) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
2.8.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 310 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวน 257 คน
2.8.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
ที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 67.82
2.8.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไ ปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการชื่นชมจาก
เจ้าของกิจการ หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่ทา เรียนรู้งานได้รวดเร็ว
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.1.1) เชิง ปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 322 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 567 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 55.90 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 73.73
3.1.3) ผลสะท้อน การดูแลผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การนิเทศการฝึกงานและการนิเทศการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การทา
กิจกรรมของโครงการบริการบริการชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี
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3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 1,164 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน 1,236
คน รวม 2,400 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเหรียญทองแดง
3.2.3) ผลสะท้อน ผลของการจัดการเรียนรู้ และผลการพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางขององค์ก ารนัก วิช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
และการพัฒ นาผู้เ รีย นให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวน 30 โครงการ ทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น
ประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 20 คน จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้
ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 12 คน
3.3.2) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้
ระดับ ๓ ดาว
3.3.3) ผลสะท้อน จากผลการจัดการศึกษาในการศึกษาปกติในชั้น
เรียน การเรียนร่วม การฝึกงาน การอบรมเป็นผู้ประกอบการ สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
3.4.1) เชิง ปริมาณ จานวนผลงานของผู้เรีย นด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จานวน 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์ น้าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา 60 ผลงาน
3.4.2) เชิง คุณภาพ รางวัลที่ไ ด้รับจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ดังนี้ เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบีบอัดกระป๋อง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ น้าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน
3.4.3) ผลสะท้อน จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย สามารถสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษา การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา การนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
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3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จานวน 72 คน ระดับภาคจานวน 6 คน ระดับชาติจานวน
5 คน
3.5.2) เชิง คุณภาพ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจานวน 20 รางวัล ระดับภาคภาคเหนือจานวน 3 รางวัล ระดับชาติจานวน
3 รางวัล
3.5.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรีย นมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดั บ
การศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทาให้ได้รับ
รางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 332 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวน 637 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร้อยละ 99.84
3.6.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรีย นมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดั บ
การศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถสอบผ่านการ
ประเมิน มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 338 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 617 คน
3.7.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 92.31 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 95.46
3.7.3) ผลสะท้อน ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ
สอนเสริม ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีเจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
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3.8) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมามี
งานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 310 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน 257
คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่าน
มามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 67.82
3.8.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนทัก ษะและประสบการณ์ ผู้เรีย นมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดั บ
การศึกษา เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการ
ชื่นชมจากเจ้าของกิจการ หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.9.1) เชิงปริมาณ จานวนโครงการบริการชุมชน 4 โครงการ
จานวนโครงการจิตอาสา 3 โครงการ
3.9.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินโครงการระดับดีเลิศ
3.9.3) ผลสะท้อน การดาเนินงานกิจกรรมของโครงการบริการชุมชน
และโครงการจิตอาสา ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลสาเร็จของโครงการทาให้หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับบริการ ได้รับการชื่นชม
4) ด้านมาตรฐานอาชีพ
ด้านมาตรฐานอาชีพ รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านมาตรฐานอาชีพ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
4.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้าสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒๖
คน สอบผ่านการประเมินรอบแรก ๒๓ คน
4.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ ๘๘.๔๖
๔.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝนทักษะ
และประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทดสอบผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพ พบว่ามีการสอบประเมินเฉพาะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังเท่านั้น และมีจานวนน้อย
5) ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านทักษะภาษาอัง กฤษ รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
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5.1) เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้าสอบ (๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวน 3๒๙ คน ผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน ระดับ A0 จานวน 3๒๙ คน
(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงจานวน ๕๙๔ คน ผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์
ประเมินระดับ A0 จานวน ๕๙๔ คน ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน A1 จานวน ๒๔๔ คน ผ่านตาม
เกณฑ์ประเมิน ระดับ A๒ จานวน ๑๐ คน
5.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าสอบรอบแรกสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ A0 ร้อยละ 100 (๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับ A0 ร้อยละ 100 ระดับ A๑ ร้อยละ ๔๑.๐๘ ระดับ A๒ ร้อยละ ๑.๖๘
๕.๑.3) ผลสะท้อน ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมี
ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ การจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ A0 ทุกคน
๔.๑.๒ จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑
1) ด้านความรู้ “ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ” ผลจากคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นที่ประจักษ์ ทาให้ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ “ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ”ผลจาก
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา การสอนเสริม ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพุทธิพิสัยและ
ทักษะพิสัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สามารถสอบผ่านการประเมิน มีผลการประเมินในระดับยอด
เยี่ยม
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “การมีงานทาและ
ศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา” ผลจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝนทักษะและ
ประสบการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้รับการชื่นชมจากเจ้าของกิจการ
หัวหน้างานว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔.๑.๓ จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
1) ด้านความรู้ “ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนเสนอ
แผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประกอบการเทียบกับจานวนผู้เข้าอบรม
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60
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2)
ด้ านทั ก ษะและการประยุก ต์ ใ ช้ “ผลงานของผู้ เ รีย นด้ านนวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย” จากผลการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาจัดทาสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนรายวิชาโครงการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ที่เกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา การนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน พบว่าจานวนสิ่งประดิษฐ์มีจานวนน้อย และไม่ประสบ
ผลสาเร็จด้านการประกวด
3) ด้า นคุณธรรมจริ ยธรรมและคุ ณลั กษณะที่พึง ประสงค์ “ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ” ผลของการจัดการเรียนรู้ และผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวน 30 โครงการ ทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่าผลการประเมินประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเหรียญทองแดง ซึ่งอยู่ในระดับที่จะต้องพัฒนา
๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
1) ด้านความรู้ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้มีจานวนผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การดูแลติดตาม
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ จัดทาโครงการเกี่ยวกับการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจัย และเพิ่มคุณภาพของผลงาน
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลประเมินร้อยละ 100
1.1.2) เชิง คุณภาพ ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ไม่มีข้อมูล
1.1.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการ
ปรับปรุง
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1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม จานวน 14 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม มีผลการประเมินร้อยละ 100
1.2.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
มีคุณภาพ ร้อยละ 100
1.3.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพร้อยละ 100
1.3.3) ผลสะท้อน สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้จัดการเรียนการอน 146 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้จัดการเรียนการอน มีการประเมินคุณภาพร้อย
ละ 100
1.4.3) ผลสะท้อน สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และกาหนดส่งบันทึกหลังการสอนหลัง
สิ้นสุดภาคเรียน และนาข้อมูลจากบันทึกหลัง การสอนไปปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ในปี
การศึกษาถัดไป
2) ด้า นการจั ดการเรี ยนการสอนอาชีว ศึกษา รายงานผลสัม ฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
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2.1) การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงปริมาณ (1) จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 112 คน (2) จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
146 คน (3) จานวนครุที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายจานวน 146 คน (4) จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 146 คน และ (5) จานวนครูผู้สอนที่ทา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จานวน 112 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100
2.1.3) ผลสะท้อน ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตรงตามแผนครบทุกรายวิชาที่สอน ใช้เทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จึงส่งให้การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ
2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ (1) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 146 คน (2) จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน 146 คน (3) จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 146 คน (4) จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 146 คน และ (5) จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ 146 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ร้อยละ 100
2.2.3) ผลสะท้อน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ให้การยอมรับการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สามารถดูข้อมูลการเรียนและข้อมูลประจาตัวผู้เรียนได้ตลอดเวลา
2.3) การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิง ปริมาณ จานวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 124 ห้อง
2.3.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
2.3.3) ผลสะท้อน สถานศึกษาจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดภายในสถานศึกษา สัญญาณมีความเสถียร ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
มีความเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจ
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3) ด้านการบริหารจัดการ รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ (1) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 146 คน (2) จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย
12 ชั่วโมงต่อปี 110 คน (3) จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 110 คน (4) จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ 110 คน และ (5) จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ไม่มีข้อมูล
3.1.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินร้อยละ 75.34
3.1.3) ผลสะท้อน ครูผู้สอนร้อยละ 75.34 ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ได้รับ
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีผลให้ครูมีสมรรถนะที่จาเป็นในการสอน เป็นที่ยอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา องค์กร และหน่วยงานภายนอก
3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินร้อยละ 100
3.2.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ประเมินค่า
คะแนนระดับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.2.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 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) ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี ร้อยละ 14.29 (2) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในระบบทวิภาคี ร้อยละ 3.35
3.4.2) เชิง คุณภาพ ผลการประเมินและข้อมู ลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการประเมินระดับดี
3.4.3) ผลสะท้อน สถานประกอบการให้ความร่วมมือจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี แต่จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีมีน้อย และจานวนผู้เรียน
ระบบทวิภาคีมีน้อย
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา
3.5.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับดี
3.5.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของ
สาขาวิชา
3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.6.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรง
ฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผลประเมินร้อยละ 100
3.6.2) เชิง คุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ระดับยอดเยี่ยม
3.6.3) ผลสะท้อน อาคารสถานที่ของสถานศึกษามีความพร้อม
เหมาะสมกับงานที่ใช้ ได้รับการยอมรับจากองค์กรหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้สถานที่ เช่น
ประชุม อบรม สัมมนา
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสมบูรณ์ครบถ้วนทุกรายการ
3.7.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ระดับยอดเยี่ยม
3.7.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี
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3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 100
3.8.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ ระดับยอดเยี่ยม
3.8.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
มาตรฐาน มีคุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี
3.9) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ ความเร็วของสัญ ญาณอินเตอร์เน็ต และ
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทุกด้าน
3.9.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
3.9.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี
3.10) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 124 ห้อง
3.10.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
3.10.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณทวิภาคี (1) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนา
ตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ไม่มีข้อมูล คน (2) จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ไม่มีข้อมูล คน (3) จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีข้อมูล คน (4) จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ไม่มีข้อมูล คน และ (5) จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรม
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ไม่มีข้อมูล
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4.1.2) เชิงคุณภาพทวิภาคี ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ไม่มีข้อมูล
4.1.3) ผลสะท้อน ระบบทวิภาคีไ ด้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
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 จานวนโครงการบริการชุมชน 4 โครงการ
จานวนโครงการจิตอาสา 3 โครงการ
4.3.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินโครงการระดับดีเลิศ
4.3.3) ผลสะท้อน โครงการบริการชุมชนและโครงการจิตอาสา
เป็นนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่านในฐานะหน่วยงานใน
สังกัด ได้สนองนโยบาย ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลสาเร็จของโครงการทาให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับบริการ ได้รับการชื่นชม
4.4) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ ความเร็วของสัญ ญาณอินเตอร์เน็ต และ
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทุกด้าน
4.4.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
4.4.3) ผลสะท้อ น สถานศึกษาปฏิ บัติ ตามนโยบายบริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมี
สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นที่ใช้งานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี
4.5) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4.5.1) เชิงปริมาณ จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 124 ห้อง
4.5.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100

48
4.5.3) ผลสะท้อ น สถานศึกษาปฏิ บัติ ตามนโยบายบริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้ นเรียน สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมี
สัญญาณแรงและครอบคลุมพื้นที่ใช้งานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี
๔.๒.๒ จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน” สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนทุก
คนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และกาหนดส่งบันทึกหลังการ
สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน และนาข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในปี
การศึกษาถัดไป
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การจัดการเรียนการสอน”
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตรง
ตามแผนครบทุกรายวิชาที่สอน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม มีการทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จึงส่งให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
3) ด้านการบริหารจัดการ “ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน” สถานศึกษามีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้บริการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน
นักศึกษา ได้อย่างพอเพียงมีคุณภาพ
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ “การบริการชุมชนและจิตอาสา” โครงการ
บริการชุมชนและโครงการจิตอาสา เป็นนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่านในฐานะหน่วยงานในสังกัด ได้สนองนโยบาย ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์
ผลสาเร็จของโครงการทาให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับ
บริการ ได้รับการชื่นชม
๔.๒.๓ จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ” สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการปรับปรุง แต่ไม่มีหลักฐานการประเมินการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการชั้นเรียน”
ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีไม่มาก
ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมีไม่มาก
3) ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน”
สถานศึกษามีแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก แต่พบว่าไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา
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4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ “การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน” สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมีสัญญาณแรง
และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน แต่ไม่มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ” ควรมีการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา “การบริหารจัดการชั้นเรียน”
ครูผู้สอนทุกคนควรใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
และ ควรให้เวลาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลมากขึ้น
3) ด้านการบริหารจัดการ “การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน”
สถานศึกษาควรจัดทาแผนระดมทรัพยากรจากองค์กรหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดการเรียนการสอน
และบันทึกได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกไว้เป็นหลักฐาน
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ “การเข้าถึงระบบอิน เตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน” ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบ

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ (1) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 146 คน (2) จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย
12 ชั่วโมงต่อปี 110 คน (3) จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 110 คน (4) จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ 110 คน และ (5) จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ไม่มีข้อมูล
1.1.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินร้อยละ 75.34
1.1.3) ผลสะท้อน ครูผู้สอนร้อยละ 75.34 ได้รับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอก และเข้าร่วมกลุ่มการสร้ าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้
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1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ประเมินค่า
คะแนนระดับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายที่เ กี่ยวข้อง ได้แก่ ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
1.3)
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ มี
1.3.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินค่าระดับคะแนน ๓
ระดับคุณภาพดี
1.3.3) ผลสะท้อน สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่ยังขาดหลักฐานการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไม่มีข้อมูลของสาขาวิชา
1.4.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับดี
1.4.3) ผลสะท้อน สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล
องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา โดยจัดทาแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ จานวนโครงการบริการชุมชน 4 โครงการ
จานวนโครงการจิตอาสา 3 โครงการ
1.5.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินโครงการระดับดีเลิศ
1.5.3) ผลสะท้อน สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดย
จัดโครงการบริการชุมชนและโครงการจิตอาสา ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับการชื่นชมจาก
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับบริการ
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
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2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ จานวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จานวน 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่อง
ถอดยางรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ เครื่องบีบอัดกระป๋องระบบนิวเมติกส์ น้าสมุนไพรไชยาหญ้า
หวาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษา 60 ผลงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ดังนี้ เครื่องถอดยาง
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบีบอัดกระป๋อง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ น้าสมุนไพรไชยาหญ้าหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์จากโครงการของนักศึกษาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน
2.1.3) ผลสะท้อน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาค
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษา การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา การนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2.2) การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ (1) จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 112 คน (2) จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
146 คน (3) จานวนครุที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายจานวน 146 คน (4) จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 146 คน และ (5) จานวนครูผู้สอนที่ทา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จานวน 112 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100
2.2.3) ผลสะท้อน สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ส่งผลให้มีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการเรียนการ
สอนวิชาโครงการ ที่ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
๔.๓.๒ จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “การบริการชุมชนและ
จิตอาสา” สถานศึกษาบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดโครงการบริการชุมชนและโครงการจิต
อาสา ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนได้รับบริการ
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย “การจัดการเรียน
การสอน” สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ ส่งผลให้มีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาโครงการ ที่ซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
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๔.๓.๓ จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “การระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน” สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลองค์กรต่างๆ ในการจัด
การศึกษา โดยจัดทาแผนระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลและเก็บ
หลักฐาน
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย “ผลงานของผู้เรียน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้รับรางวัล
จากการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับ
ภาค แต่มีจานวนน้อยไม่สอดคล้องกับระดับสถานศึกษา
๔.๓.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “การระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน” ควรจัดทาแผนงาน/โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน มีการบันทึกและจัดทารายงานสรุปโครงการ
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย “ผลงานของผู้เรียน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย” ควรเพิ่มจานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมประเภทของการประกวดฯ
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๔.๔ สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ปรากฏดังตารางที่ ๔.๑
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

77.26

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

76.67

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

76.67

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์

78.46

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

87.86

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

92.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

92.00

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

91.43

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

80.00

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

90.00

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

70.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

81.71







สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายด้าน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และหรือระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมา
จากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนก
เป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
น้าหนัก
(50)

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

2

ปานกลาง

2

4

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
3 ผู้ประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

ดี

3

9

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
4 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย

1

กาลังพัฒนา

3

3

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ผลการประเมิน

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
น้าหนัก
(50)

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

4

ดีเลิศ

2

8

ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

ผลการทดสอบทาง
7 การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)

5

ยอดเยี่ยม

3

15

3

ดี

15

45

ข้อ
ที่

6

8

รายการประเมิน

การมีงานทาและศึกษาต่อ
ของผู้สาเร็จการศึกษา

(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

194

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

77.6

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนก
เป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ค่า
น้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
1.2
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม

1

กาลังพัฒนา

3

3

1.1

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

5

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ
2.2
และนาไปใช้ใน การจัดการเรียน
การสอน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

2.1

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

38

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง สายงานครู ผู้ ส อน และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่
5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผู้สอน

ค่า
น้าหนัก
(20)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

2

ปานกลาง

2

4

1.3

การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ

2. ผู้บริหารสถานศึกษา

10

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม

5

ยอดเยี่ยม

5

25

การบริหารจัดการระบบข้อมูล
2.2 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

2.1

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

94

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

94

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึ ก ษามี การส่ ง เสริม สนั บสนุ น ให้ ส ถานประกอบการ บุ ค คล ชุ ม ชน
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน

ข้อ
ที่

ผลการประเมิน
รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
น้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

4

ดีเลิศ

2

8

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

48

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒนาและดู แ ล สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวย
ความสะดวก ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้ง านของผู้เรียนหรือผู้รับบริ การ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อ
ที่

ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ค่า
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
จากการประเมิน
(10) (ค่าน้าหนักXค่าคะแนน)

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

อาคารสถานที่ ห้องเรียน
1 ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

แหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
4 เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
5 ความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน

3

ดี

2

6

3

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

46

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

92

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

60

5.๒ ผลการประเมินภาพรวม
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน

ค่า
น้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน
แต่ละด้าน

50

194

(194 x 50) / 250 = 38.80

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

420

84.00

ที่

ด้านการประเมิน

1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนน
รวมของด้าน

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

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้มีจานวน
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น ให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การดูแลติดตาม
๒. การจัดทาสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
เพื่อเพิ่มผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย และเพิ่มคุณภาพของผลงาน

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
๑. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สาหรับนักเรียน
นักศึกษา
๓. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสมัยใหม่
๓. พัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ให้สูงขึ้น
๔. การประเมินการพัฒนาหลักสูตร
๕. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ฐานสมรรถนะ
๖. กิจกรรมประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕. การใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ ๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิควิธีการ
ชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
๖. จัดทาแผนระดมทรัพยากร
๘. โครงการจัดทาแผนระดมทรัพยากรจากองค์กร
จากองค์กร หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอกเพื่อจัดการเรียนการสอน
เพื่อจัดการเรียนการสอน
๗. การประเมินความพึงพอใจ
๙. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ความเร็วสูง
๘. เพิ่มจานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ ๑๐. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมประเภทของ
๑๑. กิจกรรมรณรงค์เพิ่มจานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์
การประกวดฯ
ของคนรุ่นใหม่
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

๙. การเขียนรายงานวิจัย และรายงาน
ประเมินโครงการ สาหรับหน่วยงาน
ภายใน
๑๐. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ สาหรับหน่วยงานภายใน

๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงาน
วิจัย และรายงานประเมินโครงการ สาหรับหน่วยงาน
ภายใน
๑๓. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สาหรับหน่วยงานภายใน

ภาคผนวก
คณะทำงำนจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2561
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คณะทางานจัดทารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
1.
2.
3.
4.
5.

นำยปัญญำ
นำยวิทยำ
นำยอุทัย
นำงสำวสกุลณำ
นำงสำวภัทรพร

พลเมืองดี
เจริญผล
สุมำมำลย์
สมศรี
ลัมวุฒิ

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคน่ำน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ครูพิเศษแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

