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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที ่เ กี่ ยวข้องทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ .2561 และได้กำหนดมาตรฐานเพิ่มจำนวน 1 มาตรฐาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของผู้เรียนและสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 1.1 ด้านความรู้ 1.2 ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2.4
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมาตรฐานที่ 4 การประกัน
คุณภาพภายใน 4.1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดำเนิ น การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ ก ษา โดยจั ด ทำรายงานการประเมิ นตนเองของ
สถานศึกษา ระบบออนไลน์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลการประเมินตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีค่าคะแนน 97.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียด
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1
1. ด้านความรู้
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
จำนวน 1 รายการประเมิน
มีผลการประเมินระดับ “ดี”
จำนวน 1 รายการประเมิน
2.ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
จำนวน 1 รายการประเมิน
มีผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ”
จำนวน 1 รายการประเมิน
3.ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
จำนวน 2 รายการประเมิน
มีผลการประเมินระดับ “ดี”
จำนวน 1 รายการประเมิน
มาตรฐานที่ 2
1.ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”

จำนวน 2 รายการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

2
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
3.ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
4.ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
มาตรฐานที่ 3
1.ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”
2.ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย
มีผลการประเมินระดับ “ดี”
มาตรฐานที่ 4
1.การประกันคุณภาพภายใน
มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม”

จำนวน 6 รายการประเมิน
จำนวน 5 รายการประเมิน
จำนวน 1 รายการประเมิน

จำนวน 3 รายการประเมิน
จำนวน 1 รายการประเมิน

จำนวน 1 รายการประเมิน

1.2 จุดเด่น
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนการคำนวณ
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

3
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการในชั้นเรียน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. สถานศึกษาดำเนินโครงการติวสอบ V-NET
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการ
เรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี และด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ซึ่ง สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ถื อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เนื่องจากการประกันคุณภาพเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
จัดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งการจัดการศึกษาไปสู่
ความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการจั ด ทำ
แผนพั ฒ นาการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ขึ ้ น เพื ่ อ เป็ น ทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะ
กรรมสถานศึกษา สถานประกอบการ เพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติที่
ชัดเจนครอบคลุ มทุกกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
สถานศึกษาได้นำหลักการบริหารงานเชิงคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do)
การตรวจสอบติดตาม (Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Action) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี (Good Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมใน
การจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ผู ้ บ ริ ห าร ครู คณาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจใน
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้างความร่วมมือ กับบุคคล ชุมชน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการ
บริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรทางการศึ กษา สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะรายวิ ช า ทั ้ ง นี้
สถานศึกษาได้นำหลักธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดเป็นแนวปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่ง เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยมีการจัด
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคใน การทำงาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการ
พัฒนาตนเองและทำร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนำไป
ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐาน การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชา
นั้น ๆ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหาร
จัดการ ส่งผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็น
สถานศึกษาระดับ “ยอดเยี่ยม” ลำดับที่ 29 สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งประเทศ ในปีการศึกษา 2561
และจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร
ครู และบุคลากร การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม การพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานภายในสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคน “เก่ง ดี มีคุณภาพ” แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุ ณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
ทักษะวิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้เรียน ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์การ
มาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีย ญทอง องค์การ
มาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ และในปีการศึกษา 2562 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ (องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อัน ดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุง เทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2557-2562 รวม 6 ปี อย่างต่อเนื่อง) และนำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียน
อาชี ว ศึ ก ษาของศูน ย์ บ่ ม เพาะให้ มี ท ัก ษะในการเป็นผู ้ ประกอบการ และส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นผู ้ป ระกอบการ
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อาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ส่งผลให้ไ ด้รับ
รางวัลระดับชาติ 5 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึ กษา วิทยาลัยการอาชีพ บางปะกง ประจำปี
การศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่อง
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดประกอบด้วย ๓
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุ ณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู้ ในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึ กษานั้น จะต้องมีเกณฑ์ การประเมินคุ ณภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามเจตนารมย์ของการปฏิรูป
การบริหารการศึกษาของประเทศ เพราะการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน
สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน นักศึกษา เมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงทำให้สถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัด
การศึกษาและศักยภาพของสถานศึกษาว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพบางปะกง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ให้มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของสถานศึกษา และชุมชน
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
4. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา สามารถประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.3 กรอบแนวคิด
ทฤษฎีวงล้อเดมมิ่ง (Deming Wheel) หรือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ของ วิลเลี่ยม เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง
เดมมิ่ง (Deming in Mycoted, 2004) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดำเนินการ
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA)หรือวงจรเดม
มิ่ง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข
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1. การวางแผน (Plan)
การวางแผน คือ การกำหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)
การปฏิบัติตามแผน คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติการนำร่องในส่วนย่อย
3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check)
การตรวจสอบและประเมินผล คือ การตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือไม่ หากมีสิ่งใดที่ทำ
ผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง
4. การปรับปรุงแก้ไข (Action)
การปรับปรุงแก้ไข คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามแผน ให้ทำซ้ำวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทำในวงจรที่ได้ปฏิบัติแล้ว
แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ
นักเรียน นักศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพื่อจั ดการงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ
ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจำกัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการ
ดำเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ เหตุผลที่จำเป็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ
1) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง
2) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้
3) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการดำเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลวิวัฒนาการเพื่อ
ความคิด (การเปิดกว้าง) การระดมความคิด (ระดมสมอง) ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจได้
4) ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้
4.4 วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการพัฒนา Best practice
1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
2. กำหนดแผนงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
3. การดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
4. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
6. นำผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามาพัฒนาต่อยอด
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4.5 ผลการดำเนินงาน
1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นได้รับคัดเลือกเป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมดีเด่นได้อย่าง
ชัดเจนในการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้รับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาระดับ “ยอดเยี่ยม” ลำดับที่ 29 สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งประเทศ ในปีการศึกษา
2561 และในปีการศึกษา 2562 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ระบบออนไลน์ ซึ่งมีผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีค่าคะแนน 97.00 ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”
3. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้รับรางวัลระดับชาติ 5 ดาว
ประจำปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
บางปะกง ได้รับรางวัล 4 ดาว ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2556-2561 อย่าง
ต่อเนื่อง)
4. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เป็นองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
เล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 และในปีการศึกษา 2562 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับ
เหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ (องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2557-2562 รวม 6 ปี อย่างต่อเนื่อง)
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถานศึกษา ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ครูผู้สอนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้
เป็นที่ยอมรับในสังคม ชุมชนและท้องถิ่นได้
3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้ตรงตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ และ
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่ วนรวม
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
5. ชุมชนและท้องถิ่นมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพ ระดับฝีมือแรงงานในการพัฒนา
องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เลขที่ 41 หมู่ 3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 038 - 570333 โทรสาร 038 - 570885
E-mail chachoengsao05@vec.go.th Website httt://www.bicc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 3 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 30 ไร่
ซึ่งเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิมพาวาส โดยได้รับความอุปถัมภ์ จากท่านพระสุมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส
(ใต้) เจ้าคณะอำเภอบางปะกง ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ตามนโยบายการพัฒนากำลัง คน
เพื่อพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และผลิตกำลัง คนด้านวิชาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดย
ได้ ร ั บ งบประมาณจากกรมอาชี ว ศึ ก ษา จำนวน 1,960,000 บาท ผู ก พั น มี ง บประมาณปี 2541
อีก 7,020,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 8,980,000 บาท ซึ่งใช้จำนวนเงินดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
ชั้นเดียวและก่อสร้างอื่น ๆ ประกอบอีก 12 รายการ ในช่วงระยะเริ่มต้นของการดำเนินงาน ได้รับความร่วมมือ
และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้มีรายชื่อ ดังนี้
1. พระสุมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส (ใต้) เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
2. นายอนันต์ ฉายแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นายณัฐ กิติกุล สภาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สจ.)
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
1. นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. นายนพพร ก๊กเฮง ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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การจัดการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาฯ จักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ให้ ย ึ ด หลั ก การเพื่ อ พั ฒนาสั งคมไทยให้ เ ป็น สัง คมแห่ง การเรีย นรู้ ไ ด้ รั บโอกาสเท่ า เทีย มกั นทางการศึกษา
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรฐกิจฐานความรู้ ความสามารถพึ่ ง ตนเองได้
และดำเนินการจัดการศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบทวิภาคีและระบบปกติ คือ การจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียน
จะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสถานศึกษาและฝึกประสบการณ์ ในสถาน
ประกอบการ ๑ ภาคเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ผู้เรียนต้องเรียนในสถานศึกษา และฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ ๑ ภาคเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตร วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน จำนวน
๔ สาขางาน ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๓ สาขางาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑. สาขางานการบัญชี
๒. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๑ สาขางาน
๑. สาขางานรถไฟความเร็วสูง
ระบบทวิภาคี คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสถานศึกษา ๑ ปีครึ่ง และฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ ๑ ปีครึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ผู้เรียนจะต้องเรียนในสถานศึกษา ๑ ปี
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๑ ปี ตามโครงสร้างหลักสู ตร วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน จำนวน ๘
สาขางาน ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๓ สาขางาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑. สาขางานยานยนต์
๒. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๕ สาขางาน
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑. สาขางานการบัญชี
๒. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓. สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑. สาขางานเทคนิคยายนต์
๒. สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
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วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดการศึกษาด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยด้วยวิธี
เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ร ายวิ ช าเป็นการเปิ ดโอกาสให้ก ับ ผู้ ที ่ท ำงานหรือ ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านในสถาน
ประกอบการอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีคุณวุฒิเพื่อการยกระดับการศึกษาหรือสามารถประกอบอาชีพระดับสูงขึ้นได้
โดยผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่สะสมไว้หรือประสบการณ์ทำงานมาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา เข้าสู่หน่วยกิตจะช่วยให้ ผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะจนได้วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. ที่มี
มาตรฐานแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจนในระยะเวลาที่น้อยกว่านักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
สภาพชุมชน
๑. ชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำสวน ทำนา
เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และรับจ้างในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจ
ที่ดีงาม
๓. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยประมาณ ๙,๐๐๐ - 15,๐๐๐ บาท
๔. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอญ นับถือศาสนาพุทธ
สภาพเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์และสถาน
ประกอบการ บริษัทขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งส่งผลให้ประชากร
ในชุมชนมีงานทำ ไม่ต้องอพยพออกไปทำงานต่างถิ่น
สภาพสังคม
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตั้งอยู่ใน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงเป็น
แม่น้ำที่สำคัญก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ของพืชพรรณธัญญาหารและ ทำให้ชาวฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้งทำนา ทำไร่ ทำสวน เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการประมงน้ำจืด เป็นต้น ประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอญ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีหลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น
ที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและปวงชนชาวไทยเป็นที่ยึดเหยี่ยวทางจิตรใจ
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
58
48
46
152

ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ทวิภาคี
71
45
44
160
ปกติ
11
13
24

ทวิศึกษา
0
0
0
0
ทวิภาคี
56
58
114

รวม
129
93
90
312
รวม
67
71
138

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
153
ปวส.2
61
รวม
214

สำเร็จการศึกษา
108
47
155

คิดเป็นร้อยละ
70.59
77.05
72.43

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
143
ปวส.2
77
รวม
220

สำเร็จการศึกษา
69
70
139

คิดเป็นร้อยละ
48.25
90.91
63.18
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ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน)
(คน)
(คน)
2

2

-

9

9

9

0
14
1
8
20

14
7
-

14
6
-

12

-

-

31
66

30
30

29
29

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
3
3
6
พาณิชยกรรม
3
3
6
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
0
0
0
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
6
6
12
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)
4
2
1
3
5
15

ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)
3466340.00
4679500.00
11275800.00
8517050.00
4944700.00
32883390.00

อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทักษะเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์
โดดเด่นการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา การจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี รถไฟความเร็วสูง และนักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
เอกลักษณ์
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ตามเทคโนโลยี
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพร่วมกับสถาน
ประกอบการสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

15
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและวัยแรงงานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าประสงค์
มาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและวัยแรงงานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สู่การประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การประยุกต์ใช้
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลักตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
สานศึกษารางวัลพระราชทาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
มะระเยลลี่กัมมี่
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
มะระเยลลี่กัมมี่
เครื่องทำไอศกรีมหลอดโบราณควบคุมอัตโนมัติ
มะตาดกหล่ำปลีน้ำยาล้างจานถนอมมือ
บาร์มบำรุงผิวสารสกัดเปลือกสับปะกด
ชุดควบคุม Smart Home อัจฉริยะผ่าน Internet
หญ้าฮียุ้มลูกชิ้นเฟื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ
Motor generator
เซเลอรี่ กีวี่แอปเปิ้ลเขียว
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ทักษะงานเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ ปวส.
การประกวดขับร้องเพลงสากล ชาย
การประกวดขับร้องเพลงสากล หญิง
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
เปตองทีมชาย
กีฬากรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ชาย
กีฬาฟุตซอล ชาย
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รางวัลอื่น ๆ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รางวัลอื่น ๆ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ระดับ
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
จังหวัด
จังหวัด

ให้โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
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รายการ
ชุดควบคุม Smart Home อัจฉริยะผ่าน Internet
เครื่องทำไอศกรีมหลอดโบราณควบคุมอันโนมัติ
มะตาดกะหล่ำปลีน้ำยาล้างจานถนอมมือ
หญ้าฮียุ้มลูกชิ้นเฟื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ
ทักษะการขับร้องเพลงสากล ชาย
ทักษะการขับร้องเพลงสากล หญิง
มะระเยลลี่กัมมี่
Motor generator
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
บาร์มบำรุงผิวสารสกัดเปลือกสับปะรด
น้ำเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ลเขียว
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
การแข่งขันทักษะการจัดการแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
ทักษะงานเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ ปวช.

รางวัล
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ระดับ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
รางวัลอื่น ๆ
ชาติ
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
รางวัลอื่น ๆ
ชาติ
การนำเสนองานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
รางวัลอืน่ ๆ
ชาติ
ประเทศไทยเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมี
คุณภาพ

ให้โดย
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
อศจ.ฉะเชิงเทรา
ให้โดย

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

สอศ.
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
รองประธานกรรมการตัดสิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
กรรมการอำนวยการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
ประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
ผู้บริหารดีเด่น
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์
กรรมการตัดสิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์
กรรมการตัดสิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนด้วย
กระบวนการชุมชน PLC
นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์
ผู้บริหารดีเด่น
นายนพพร ก๊กเฮง
ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาช่างไฟฟ้า
นายนพพร ก๊กเฮง
ครูควบคุมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุม
ไฟฟ้า
นายนพพร ก๊กเฮง
ครูควบคุม การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุม
ไฟฟ้า

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศ

ชาติ

สอศ.

รองชนะเลิศ

ภาค

สอศ.
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายนพพร ก๊กเฮง
ครูควบคุม การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุม
ไฟฟ้า
นายนพพร ก๊กเฮง
กรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและ
ควบคุมไฟฟ้า
นายนพพร ก๊กเฮง
กรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
นายนพพร ก๊กเฮง
กรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรม
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นายนพพร ก๊กเฮง
กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ , นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล ,
นางสาววาสนา พิมพา
ครูที่ปรึกษาผลงาน มะระเยลี่กัมมี่
นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ , นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ ,
นางสาวนิตยา แม้นโชติ , นางสาวนิษฐาพัชร์ นันทสูรย์
เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
นายนพพร ก๊กเฮง , นางสาวรัชนก อุ่นจิตร
ดำเนินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอาคตแห่ง
ประเทศไทย
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ , นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล ,
นางสาววาสนา พิมพา
ครูที่ปรึกษาผลงาน มะระเยลลี่กัมมี่
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง, นายอธิวัฒน์ บัวทอง ,
นายศุภชัย แก้ววิลัย, นายประเวศ สัณหภักดี
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องทำไอศกรีมหลอดโบราณควบคุม
อัตโนมัติ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สอศ.

ชนะเลิศ

ชาติ

สอศ.

รองชนะเลิศ

ชาติ

สอศ.

รองชนะเลิศ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ , นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาวนิตยา แม้นโชติ ,
นางสาวนิษฐาพัชร์ นันทสูรย์
ครูที่ปรึกษาผลงาน มะตาดกะหล่ำปลีน้ำยาล้างจาน
ถนอมมือ
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง , นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ ,
นายศุภชัย แก้ววิลัย , นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วคำ ,
นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล
ครูที่ปรึกษาผลงาน บาล์มบำรุงผิวสารสกัดเปลือกสัปปะรด
นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ , นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาววาสนา พิมพา
ครูที่ปรึกษาผลงาน หญ้าฮียุ้มลูกชิ้นเฟื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง , นายไพรัตน์ ผลศิริ , นาย
ศุภชัย แก้ววิลัย , นายประเวศ สัณหภักดี
ครูที่ปรึกษาผลงาน ชุดควบคุม Smart Home อัจฉริยะ
ผ่าน internet
นายยงยุทธ พัดฉวี
ครูที่ปรึกษาผลงาน motor generator
นางอรอุษา แสงจรัล , นางสาวกัญดาเรศ ชัยยะ
ครูที่ปรึกษาผลงานเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ลเขียว
นายนพพร ก๊กเฮง , นายพงศ์พันธ์ เสนาทัศนเสถียร
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายศราวุฒิ ศรีประสาน
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานเมคคาทรอนิกส์
นายไกรวิทย์ โตสงคราม
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นางสาวยุวดี สินชัย , นางสาวปัญญารัตน์ รัศมี
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดร้องเพลงสากล ชาย
นางสาวยุวดี สินชัย , นางสาวปัญญาร้ตน์ รัศมี
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดร้องเพลงสากล หญิง
นางสาวยุวดี สินชัย
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สอศ.
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวยุวดี สินชัย , นายนที มะเหม็ง
รางวัลอื่น ๆ
ครูผู้ควบคุมกีฬาเปตองทีมชาย
นางสาวยุวดี สินชัย
รางวัลอื่น ๆ
ครูผู้ควบคุมกีฬากรีฑา 1500 เมตร ชาย
นายไกรวิทย์ โตสงคราม , นายศราวุฒิ ศรีประสาน
รางวัลอืน่ ๆ
ครูผู้ควบคุมกีฬาฟุตซอล ชาย
นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ , นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาววาสนา พิมพา
ชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษาผลงาน หญ้าฮียุ้มลูกชิ้นเพื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ , นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาวนิตยา แม้นโชติ ,
นางสาวนิษฐาพัชร์ นันทสูรย์
ชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษาผลงาน มะตาดกะหล่ำปลีน้ำยางล้างจาน
ถนอมมือ
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง, นายอธิวัฒน์ บัวทอง
นายศุภชัย แก้ววิลัย, นายประเวศ สัณหภักดี
ชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องทำไอศกรีมหลอดโบราณควบคุม
อัตโนมัติ
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง , นายไพรัตน์ ผลศิริ ,
นายศุภชัย แก้ววิลัย , นายประเวศ สัณหภักดี
ชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษาผลงาน ชุดควบคุม Smart Home อัจฉริยะ
ผ่าน internet
นายศราวุฒิ ศรีประสาน
ชนะเลิศ
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานเมคคาทรอนิกส์
นายไกรวิทย์ โตสงคราม
ชนะเลิศ
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นางสาวยุวดี สินชัย
ชนะเลิศ
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นางสาวยุวดี สินชัย
ชนะเลิศ
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นางสาวยุวดี สินชัย , นางสาวปัญญารัตน์ รัศมี
ชนะเลิศ
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดร้องเพลงสากล ชาย

ระดับ

ให้โดย

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวยุวดี สินชัย , นางสาวปัญญารัต์ รัศมี
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดร้องเพลงสากล หญิง
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ , นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งอรุณ ,
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร , นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล ,
นางสาววาสนา พิมพา
ครูที่ปรึกษาผลงาน มะระเยลลี่กัมมี่
นายยงยุทธ พัดฉวี
ครูที่ปรึกษาผลงาน motor generator
างสาวรัตติยา วานิชกลาง , นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ ,
นายศุภชัย แก้ววิลัย , นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วคำ ,
นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล
ครูที่ปรึกษาผลงาน บาร์มบำรุงผิวสารสกัดเปลือกสับปะรด
นางอรอุษา แสงจรัล , นางสาวกัญดาเรศ ชัยยะ
ครูที่ปรึกษาผลงานเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ลเขียว
นายไพรัตน์ ผลศิริ
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
นางสาวภัทรธิตา เทพแสง
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ
นางสาวยุวดี สินชัย
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
นางสาวยุวดี สินชัย
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร
ครูผู้ควบคุมทักษะการจัดการแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง “ครูดีเด่น”
นายนพพร ก๊กเฮง “ครูดีเด่น”
นางสาวยุวดี สินชัย “ครูดีเด่น”
นายธีรวุฒิ นาคบุตร “ครูดีเด่น”
นางสาววิชชุตา เครือแพ “ครูดีเด่น”
นายธีระพล บุญชัย “ครูดีเด่น”
นางสาวรัชนก อุ่นจิตร “ครูดีเด่น”

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อศจ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกัญญารัตร์ มิ่งอรุณ “ครูดีเด่น”
นายยงยุทธ พัดฉวี “ครูดีเด่น”
นายไกรวิทย์ โตสงคราม “ครูดีเด่น”
นายอธิวัฒน์ บัวทอง “ครูดีเด่น”
นายศราวุฒิ ศรีประสาน “ครูดีเด่น”
นางอรอุษา แสงจรัล “ครูดีเด่น”
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ “ครูดีเด่น”
นายไพรัตน์ ผลศิริ “ครูดีเด่น”
นายศุภชัย แก้ววิลัย “ครูดีเด่น”
นางสาวณัฐชา แก้วชิน “ครูดีเด่น”
นางสาวสมจิตร บุษดี “ครูดีเด่น”
นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล “ครูดีเด่น”
นางสาวจิรวรรณ มาพนคำ “บุคลากรดีเด่น”
นางสาวหนึ่งนุช ผลศิริ “บุคลากรดีเด่น”
นางสาววิมลรัตน์ บุตรดาเลิศ “บุคลากรดีเด่น”
นางสาวนิตยา แม้นโชติ “บุคลากรดีเด่น”
นางสาววาสนา พิมพา “บุคลากรดีเด่น”
นางสาวพิมพ์พร สร้อยงาม “บุคลากรดีเด่น”
นางสาวภารดี จิตตะวิกุล “บุคลากรดีเด่น”
นางสาวนิษฐาพัชร์ นันทสูรย์ “บุคลากรดีเด่น”
นายขวัญทูล กรุดกรับ “บุคลากรดีเด่น”
นางประนอม กรุดกรับ “บุคลากรดีเด่น”
นายสุพล ฆ้องชัย “บุคลากรดีเด่น”
นายสมเกียรติ ยศยิ่งยงค์ “บุคลากรดีเด่น”

รางวัล
ระดับ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

ให้โดย
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาธิการ จ.ฉะเชิงเทรา
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายชนินท์ ยุงรัมย์, นายณัฐพงษ์ โกติ๊ก, นายเสวกตชัย จันทวงศ์
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
น.ส.สุจิตรา ดวงแก้ว, น.ส.ณัฏฐ์นิษา ปุณยาจิตสกุล, น.ส.ชลิตา วงษ์หวังจันทร์,
นายอาผ่า เบเซกู่, น.ส.กรพินธุ์ วัฒนศิริ, น.ส.สราวุธ อุดมขวัญฤดี,
น.ส.สุรีพร แซ่ฟุ้ง, น.ส.สุวรรณษา จงศิริโสภา, น.ส.ญาดา ล้วนสุคนธ์
มะระเยลลี่ Gummy
น.ส.อรชร วงษ์ษา, น.ส.ญาดา ล้วนสุคนธ์, น.ส.สุวรรณษา จงศิริโสภา,
น.ส.อินทิรา พานาง, น.ส.สุรีพร แซ่ฟุ้ง, น.ส.ขวัญหทัย ปุณณาการี
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ
น.ส.อรชร วงษ์ษา, น.ส.ญาดา ล้วนสุคนธ์, นายอรรถกร สอนทวี, น.ส.มาริษา
นาเจริญ, น.ส.สาลินันท์ นวลสุวรรณ, น.ส.สุรีพร แซ่ฟุ้ง, นายสิทธิโชค แซ่เล้า,
นายนเรนท์ วงค์แก้ว, นายสุธารัตน์ ภูมินา, นายเทียนชัย กาลร
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก
น.ส.อรชร วงษ์ษา, น.ส.ญาดา ล้วนสุคนธ์, นายอรรถกร สอนทวี, น.ส.มาริษา
นาเจริญ, น.ส.สาลินันท์ นวลสุวรรณ, น.ส.สุรีพร แซ่ฟุ้ง, นายสิทธิโชค แซ่เล้า,
นายนเรนท์ วงค์แก้ว, นายสุธารัตน์ ภูมินา, นายเทียนชัย กาลร
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก
นายชนินท์ ยุงรัมย์, นายณัฐพงษ์ โกติ๊ก, นายเสวกตชัย จันทวงศ์
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
น.ส.สุจิตรา ดวงแก้ว, น.ส.ณัฏฐ์นิษา ปุณยาจิตสกุล, น.ส.ชลิตา วงษ์หวังจันทร์,
นายอาผ่า เบเซกู่, น.ส.กรพินธุ์ วัฒนศิริ, น.ส.สราวุธ อุดมขวัญฤดี,
น.ส.สุรีพร แซ่ฟุ้ง, น.ส.สุวรรณษา จงศิริโสภา, น.ส.ญาดา ล้วนสุ
มะระเยลลี่ Gummy
น.ส.สมพร กรรณลา, น.ส.นริศรา แสงทับทิม, นายอมรเทพ ปานทอง,
นายวัชรพงศ์ บานเย็น
เครื่องทำไอศกรีมหลอดโบราณควบคุมอัตโนมัติ
น.ส.พาณิภัค สว่างนภาลัย, น.ส.วันเพ็ญ หงส์อุดมชัย, น.ส.กันยา อุดมสกุลชัย,
น.ส.บุณยานุช วงษ์จันทร์
มะตาดกะหล่ำปลีน้ำยาล้างจานถนอมมือ
น.ส.มาริษา นาเจริญ, น.ส.จอง อินแสง, น.ส.อมรรัตน์ อ่อนแก้ว,
น.ส.ขวัญจิรา จันทร์เปรม, น.ส.ชนิตา บัวชม
หญ้าฮียุ้มลูกชิ้นเฟื่องฟ้า

รางวัล ระดับ
รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

ให้โดย
สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สอศ.

ชนะเลิศ

ชาติ

สอศ.

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สอศ.

ชนะเลิศ

ภาค

สอศ.

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สอศ.

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นาย จักรพงษ์ สุขสวัสดิ์, นายปัญญา ปานสุข, นายธนวรรธน์ มัญยะหงษ์,
นายเจตพล สร้อยมี, นายณัฐพล แซ่ย่าง, น.ส.จีรวรรณ ทาทุม, นายก๊อต มันยะ
เฮง, นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง, นายกฤษกร อุตตมปรีชากุล
Motor generator
น.ส.วริษา หว่องเจริญ, น.ส.ไปรยา กุลศิริมงคล, น.ส.พณิชา แก้วพุฒตาล,
น.ส.ศุภาพิชญ์ พยัคโฆ, นายอุดมศักดิ์ ชีราพร, นายอมรเทพ ปานทอง,
น.ส.รวิภา อยู่เงิน, นายวัชรพงษ์ บานเย็น, น.ส.จารุวรรณ ศิริด, นายสุธารัต
บาร์มบำรุงผิวสารสกัดจากเปลือกสับปะรด
น.ส.วิไลวรรณ โสมขุนทด, น.ส.ชนาพร ปีทนงค์, นายเกียรติศักดิ์ อินทรศร,
นายชนาวุฒิ คงจันทร์, นายปิยวัฒน์ ขุนหอคำ, นายสุธารัตน์ ภูมิพนา,
น.ส.จริยาภรณ์ สุริยมาตร, น.ส.ศิรดา ตัดใจ, นายทศวรรษ วงค์คง
ชุดควบคุม Smart home อัจฉริยะผ่าน internet
นางสาวพุธิตา เห็มภูมิ, นางสาวสุภัสสร เชิดสวรรค์,
นางสาวจินด์จุฑา แก้วจุฬา
น้ำเซเลอรี่ กี่วี่ แอปเปิ้ลเขียว
นายภาณุพงศ์ ปิ่นทอง , นายสุทธิพันธ์ เล็กเรืองโรจน์
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายหริศ แสงทอง , นางสาวกนกวรรณ สีแทะ , นางสาววราทิพย์ ไข่กา
ทักษะงานเทคคาทรอนิกส์
นายสุวิทย์ แววบุตร , นายวีระศักดิ์ วงค์อามาตย์ , นายสุทธิพงษ์ แดงเดช
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นายภูริทรรต นพเก้า
การประกวดขับร้องเพลงสากล ชาย
นางสาววราภรณ์ ประเคน
การประกวดขับร้องเพลงสากล หญิง
นางสาวศิรดา ตัดใจ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
น.ส.จิราวรรณ ชินบุตร , นายภัทรพงษ์ ประกฤติมงคล , นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง
โครงงาน เครื่องเตือนแก็สเชื้อเพลงรั่วในอุตสาหกรรม
น.ส.มาริษา นาเจริญ, น.ส.จอง อินแสง, น.ส.อมรรัตน์ อ่อนแก้ว,
น.ส.ขวัญจิรา จันทร์เปรม, น.ส.ชนิตา บัวชม
หญ้าฮียุเมลูกชิ้นเฟื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

ภาค

สอศ.

รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.
ฉะเชิงเทรา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
น.ส.พาณิภัค สว่างนภาลัย, น.ส.วันเพ็ญ หงส์อุดมชัย, น.ส.กันยา อุดมสกุลชัย,
น.ส.บุณยานุช วงษ์จันทร์
มะตาดกะหล่ำปลีน้ำยาล้างจานถนอมมือ
น.ส.วิไลวรรณ โสมขุนทด, น.ส.ชนาพร ปีทนงค์, นายเกียรติศักดิ์ อินทรศร,
นายชนาวุฒิ คงจันทร์, นายปิยวัฒน์ ขุนหอคำ, นายสุธารัตน์ ภูมิพนา,
น.ส.จริยาภรณ์ สุริยมาตร, น.ส.ศิรดา ตัดใจ, นายทศวรรษ วงค์คง
ชุดควบคุม Smart home อัจฉริยะผ่าน internet
น.ส.สมพร กรรณลา, น.ส.นริศรา แสงทับทิม, นายอมรเทพ ปานทอง,
นายวัชรพงศ์ บานเย็น
เครื่องทำไอศกรีมหลอดโบราณควบคุมอัตโนมัติ
นายภูริทรรต นพเก้า
ทักษะการขับร้องเพลงสากล ชาย
นางสาววราภรณ์ ประเคน
ทักษะการขับร้องเพลงสากล หญิง
น.ส.จิราวรรณ ชินบุตร , นายภัทรพงษ์ ประกฤติมงคล , นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง
โครงงาน เครื่องเตือนแก็สเชื้อเพลงรั่วในอุตสาหกรรม
น.ส.สุจิตรา ดวงแก้ว, น.ส.ณัฏฐ์นิษา ปุณยาจิตสกุล, น.ส.ชลิตา วงษ์หวังจันทร์,
นายอาผ่า เบเซกู่, น.ส.กรพินธุ์ วัฒนศิริ, น.ส.สราวุธ อุดมขวัญฤดี,
น.ส.สุรีพร แซ่ฟุ้ง, น.ส.สุวรรณษา จงศิริโสภา, น.ส.ญาดา ล้วนสุ
มะระเยลลี่ Gummy
นาย จักรพงษ์ สุขสวัสดิ์, นายปัญญา ปานสุข, นายธนวรรธน์ มัญยะหงษ์,
นายเจตพล สร้อยมี, นายณัฐพล แซ่ย่าง, น.ส.จีรวรรณ ทาทุม,
นายก๊อต มันยะเฮง, นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง, นายกฤษกร อุตตมปรีชากุล
Motor Generator
นายชนินท์ ยุงรัมย์, นายณัฐพงษ์ โกติ๊ก, นายเสวกตชัย จันทวงศ์
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
นายกัลป์ยกฤต แก้วเกิด , นายปรมะ หาญณรงค์ , นายสกุลพงศ์ ช้างแย้ม
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
น.ส.วริษา หว่องเจริญ, น.ส.ไปรยา กุลศิริมงคล, น.ส.พณิชา แก้วพุฒตาล,
น.ส.ศุภาพิชญ์ พยัคโฆ, นายอุดมศักดิ์ ชีราพร, นายอมรเทพ ปานทอง,
น.ส.รวิภา อยู่เงิน, นายวัชรพงษ์ บานเย็น, น.ส.จารุวรรณ ศิริด, นายสุธารัต
บาร์มบำรุงผิวสารสกัดจากเปลือกสับปะรด

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.
ฉะเชิงเทรา

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.
ฉะเชิงเทรา

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.
ฉะเชิงเทรา

อศจ.
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ชนะเลิศ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ชนะเลิศ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ชนะเลิศ จังหวัด

รอง
อศจ.
จังหวัด
ชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา

รอง
อศจ.
จังหวัด
ชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา
รอง
อศจ.
จังหวัด
ชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา
รอง
อศจ.
จังหวัด
ชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา
รอง
อศจ.
จังหวัด
ชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวพุธิตา เห็มภูมิ, นางสาวสุภัสสร เชิดสวรรค์,
นางสาวจินด์จุฑา แก้วจุฬา
น้ำเซเลอรี่ กีวี่แอปเปิ้ลเขียว
นายหริศ แสงทอง , นางสาวกนกวรรณ สีแทะ , นางสาววราทิพย์ ไข่กา
ทักษะงานเมคคาทรอนิกส์
นายสุวิทย์ แววบุตร , นายวีระศักดิ์ วงค์อามาตย์ , นายสุทธิพงษ์ แดงเดช
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นางสาวกันยา อุดมสกุลทิพย์
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
นางสาวปวันรัตน์ รัตนสินธิ์
ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
นายณัฐพล คำเมือง
ทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
นายสิทธิโชค แซ่เล้า , น.ส.กมลทิพย์ ช่วยทัด , น.ส.สาลินันท์ นวลสุวรรณ
ทักษะการจัดการแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
อศจ.
จังหวัด
ชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา
ชนะเลิศ จังหวัด
ชนะเลิศ จังหวัด
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

อศจ.
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ฉะเชิงเทรา
อศจ.
ฉะเชิงเทรา
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึ ก ษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 10 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้ง วัย เรียนและวัย ทำงาน ตามหลักสู ต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่ง เสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ง เสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุม ชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกั บบุ คคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู ้ มีการจั ด ทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิช าชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

30

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน
ดังนี้
4.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัด ให้มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในในสถานศึก ษา โดยมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีหรือรายงานการประเมินคุณภาพภายในและมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึง
ประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ง แต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป โดยดำเนินการให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทำหน้าที่ให้คำแนะนำและติ ดตาม
ผู้เรียนทั้งด้านผลการเรียนและด้านพฤติกรรมซึ่งทุกกิจกรรมทุกโครงการที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการ
งบประมาณประจำปีนั้น ต้องดำเนินการเพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษาให้ได้มากที่สุดและสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึง
ประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
แนะแนวผู้เรียน จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด และลดปัญหาการออกกลางคันโดยได้กำหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษา และผู้ปกครองหลังจากนั้นมีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อติดตามและ
เฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์ครูที่ปรึกษาจะติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการ
เรียนของนักศึกษาทุกวันในช่ว งเช้าหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยฯ มอบคู่มือนักศึกษาให้ทุกคนไว้เพื่อ
ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและตรวจสอบแผนการเรียนของตนเอง
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคน
“เก่ง ดี มีสุข” แสดงออกทั้ งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ทักษะวิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม
3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดำเนินการติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดยการให้ครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกใช้แบบสอบถามติดตามผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง
ทางไลน์ Facebook และทางไปรษณีย์
2) จุดเด่น
1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระและ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาแสดงศักยภาพจนได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
2. ผู้เรียนมีกระบวนการทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียน
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งแสดงออกทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมและมีภาวะผู้นำรวมทั้งมีค วาม
ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
3. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สนับสนุ นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วม
การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
3) จุดที่ควรพัฒนา
การออกกลางคันของนักเรีนนนักศึกษา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีโครงการทางด้านวิชาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ควรปรับปรุง โดย
จัดทำโครงการสอนซ่อมเสริม โดยเพิ่มการสอนในชั่วโมงที่ว่างให้กับนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางด้าน
การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงในทุกสาขาวิชา โดยการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการปฏิบัติจริง และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จำเป็น
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึ กษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิ ชา
ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพและเพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิ ชา
ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีระบบข้อมูลสาระสนเทศและมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยมีข้อมูลพื้นฐาน 11 ด้าน ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน
นักศึกษา ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลเศรษฐกิจและสัง คม ข้อมูลการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลอาคารสถานที่ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ซึ่งครู
บุคลากร และผู้เรี ยน สามารถเข้า ถึงและใช้ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อมู ลสารสนเทศของสถานศึ กษาได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมและสอาดอยู่เสมอ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ
ใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ระบบส่งกำลังไฟฟ้าภายใน
วิทยาลัยฯ ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารปลอดภัย ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ระบบประปา
มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีการติดตั้งระบบน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยให้กับบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ระบบสื่อสาร
ภายในมีหมายเลขโทรสารและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงานทุกฝ่าย มีระบบรักษาความปลอดภัย
มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาการความปลอดภัยทั้งกลางและกลางคืน โดยในส่วนของเวรกลางคืน
จะต้องมีการตีระฆังตามจุดต่าง ๆ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบสถานศึกษา จำนวน 40 จุด
4. มีศูนย์วิทยบริการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่รวบรวมวิทยาการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียน
การสอนซึ่ง ทั้งที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การศึกษา ค้นคว้า สืบค้น มีเอกสารตำราเรียนเพิ่มเติม ไว้คอยบริการ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสำหรับบริการผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ
5. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและทัน ต่อ เหตุ การณ์ ให้ก ับ บุ ค ลากรในการ
ติดต่อสื่อสารกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ง การช่วยเหลื อส่ง เสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถาน
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ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ที่มุ่ งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผล
และการประเมินผลเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให้
เป็นผู้มีค วามรู้ ความเข้ า ใจทัก ษะ คุณธรรมจริย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพ ที่ เหมาะสม ปฏิบัติง านได้ จ ริ ง
ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคใน การทำงาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนำไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ตามมาตรฐาน การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ มีทักษะฝีมือตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2) จุดเด่น
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีสรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ด้านสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้ง ระบบปกติ
ระบบทวิภาคีที่มีสถานประกอบการรองรับ และการจัดการศึกษาด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ทำงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยู่ก่อนแล้วแต่
ไม่มีคุณวุฒิเพื่อการยกระดับการศึกษาหรือสามารถประกอบอาชีพระดับสูงขึ้นได้
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีการ
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึก ษา
ศิษย์เก่าและนักเรียน นักศึกษา ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
4. ด้านอาคารสถานที่ มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
เรียนรู้ ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม สะอาดอยู่เสมอ มีศาลาพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่นั่งเล่น มองไปโดยรอบวิทยาลัย
มีไม้ประดับคือต้นเฟื่องฟ้าที่ออกดอกตลอดทั้งปีซึ่งทำให้บรรยากาศรอบวิทยาลัยฯ ที่สวยงาม
3) จุดที่ควรพัฒนา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง บริหารสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจั ดทำแผนพั ฒ นา
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สถานศึ ก ษาและแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี หรื อ แผนปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำปี ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ มีการจัดทรัพยากร
ทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ทักษะวิชาชีพ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center อาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
(2) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หลักสูตรระยะสั้นบัญชีในครัวเรือน
(3) โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
(4) โครงการอำเภอยิ้ม
(5) โครงการสอนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ English Mobile Unit
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นการพั ฒ นาการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ า นนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดทำผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ งานวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักนำองค์ความรู้ และทักษะประสบการณ์ในการเรียนมาพัฒนาให้เป็น
นวัตกรรมใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัย โดยถือเป็นการขับเคลื่อน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
ประกวดแข่ งขัน สิ่ งประดิ ษฐ์ ใ นระดั บ สถานศึ กษา ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค ระดั บ ชาติ เป็ น ประจำทุกปี
นอกจากนั ้ น ยั ง มี ก ารนำผลงานวิ จ ั ย ของผู ้ เ รี ย นที ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล จากการประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ มาใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
2) จุดเด่น
1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีการสร้างเครือข่ายในการประสานความร่วมมือการระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียน ด้านการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญ เป็นครู
พิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน ด้านทุนการศึกษาในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ด้านการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การบริการชุมชนและจิตอาสา สามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ทักษะวิชาชีพสร้างประโยชน์ ให้กับ
ชุมชน และสังคม ในการบริการวิชาการ การบริ การวิชาชีพ ให้มีจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it Center) โครงการจัง หวัดเคลื่อนที่ หลักสูตรระยะสั้น
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ร่วมกับ กศน.ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมเหล่านี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตบริการและเป็นสถานศึกษาที่สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าร่วมประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม การนำเสนอผลงาน กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ และสามารถนำผลงานที่ไ ด้รับ
รางวัลมาใช้ประโยชน์ได้จริง
3) จุดที่ควรพัฒนา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
3
3
9
อาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได้
109
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115
94.78
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
3
5
15
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได้
23
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
92.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
91
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95
95.79
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
10
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
3
5
15
เพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
25
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
10
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
3
5
15
สอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
5
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
85
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)

5

5

25

2

5

10

2
2

5
5

10
10

2

5

10

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65

65
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
3
4
12
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
80.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ร้อยละ
94.89
94.78
92
95.79
100
100
100
100
100
95
100
80
97.00
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ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

6.1 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
6.1.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) จุดเด่น
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระบบออนไลน์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผล
การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีค่าคะแนน 97.00 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางอาชีวศึกษาเป็นการ
ทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
(V-NET)
3. โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาและการเรียน
การสอนสู่อาเซียน
4. โครงการที่ 4 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา
ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. โครงการที่ 1 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2. โครงการที่ 2 โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
3. โครงการที่ 3 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของ
นักเรียน
4. โครงการที่ 4 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center)
5. โครงการที่ 5 โครงการอาชีวะอาสาใน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์และช่วงเทศกาลปีใหม่

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

1. โครงการที่ 1 โครงการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
ไทย
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
2. โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา “สถานศึกษาคุณธรรม”
3. โครงการที่ 3 โครงการสถานศึกษาสีขาว
4. โครงการที่ 4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของ
นักเรียน นักศึกษา
5. โครงการที่ 5 โครงการสร้างหุ่นต้นแบบเครื่องแบบ
นักเรียน นักศึกษา
6. โครงการที่ 6 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
7. โครงการที่ 7 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. โครงการที่ 8 โครงการอบรมให้ความรู้ในการขับขี่
ปลอดภัยมีวินัยจราจรและสวมหมวกกันน๊อก

1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการ
เรียนรู้
3. โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
4. โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงห้องทดสอบมาตรฐาน
การศึกษา
5. โครงการที่ 5 โครงการจัดการเรียนการสอนในสาขางาน
รถไฟความเร็วสูง
6. โครงการที่ 6 โครงการจัดการเรียนการสอนในสาขางาน
รถยนต์ไฟฟ้า
1. โครงการที่ 1 โครงการอบรมและพัฒนาระบบงาน
บุคลากร
2. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษาดูงาน ในประเทศ/
ต่างประเทศ
3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
4. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับครูในการ
ใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
5. โครงการที่ 5 โครงการนิเทศการเรียนการสอน
6. โครงการที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
7. โครงการที่ 7 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
8. โครงการที่ 8 โครงการปัจฉิมนิเทศและติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษา
9. โครงการที่ 9 โครงการออกแนะแนวการศึกษาต่อ และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10. โครงการที่ 10 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้งานแมค
คาทรอนิกส์แก่นักเรียนนักศึกษา
11. โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (Elibrary)
1. โครงการที่ 1 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
ในการบริหารงบประมาณ
2. โครงการที่ 2 โครงการบริหารเงินงบประมาณ ด้วย
โปรแกรมการบริหารเงินงบประมาณ ANUSIT Model
3. โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในวิทยาลัยฯ
4. โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการ Anusit Model
5. โครงการที่ 5 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ ภายใน
สถานศึกษา
6. โครงการที่ 6 โครงการจัดหาวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
7. โครงการที่ 7 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งาน
อาคารสถานที่
8. โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
9. โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์
10. โครงการที่ 10 โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในวิทยาลัย
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2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
11. โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย ห้องเรียน
และสโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. โครงการที่ 12 โครงการจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัล และติดตั้ง
อุปกรณ์นำเสนอสื่อ
13. โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ของแต่ละสาขาวิชา
14. โครงการที่ 14 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
15. โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
สู่มาตรฐานของสถานศึกษา
16. โครงการที่ 16 โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
17. โครงการที่ 17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1. โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)

1. โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือการ
จัดการศึกษา ทวิภาคีกับสถานประกอบการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. โครงการที่ 2 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
3. โครงการที่ 3 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
4. โครงการที่ 4 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบางปะกง
5. โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชน
6. โครงการที่ 6 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
7. โครงการที่ 4 โครงการสื่อการศึกษา สื่อนิทรรศการ และ
สื่อภาษา ต่างประเทศพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
1. โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และวิจัยของผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
4.1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
2. โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และวิจัยของผู้สอน

1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ สู่
มาตรฐานของสถานศึกษา
2. โครงการที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

0

fl1Ar{U?n
fl a

n1:ni?aaounruR1iln1:Anulro{ttorue nn{osuilaumudud.: frn

11512563

V-e-Sar

:

59!utrooiunrtJtu!r_uau!a!ua!Eoiuilnlra.rfi

c

fl

ir.

Anrll

!l

an1:n:?oaouqiln1fl n1:enu1?o{601u;lnu1

laanri'lunududrria

ilnrflmrr

2561

ivr sra'a nr : a rifl u 1 {d un{

oriefl nurdruinarrt{

rvr:'r

drrin.nunsu;n::! n1tn1:a1i?flnul
n:u?lt?{flnu1Bn1:
lauaunttlua

www.v€sar.org/#/certsarpn nU20

1

I

r?a1

1n

1/5t2563

V-€-Sar

:

rr!utrufl unillr!!iuaura'r!a.lio ruilnxrarirlnrrr

lr3n1:n12a6ouqfun1ils1:enu11o{dn1uenu1

lnuudrurlufiu#{fin

irurdunr:orinurrUsnt
ilnr:flnnT

2561

Hanr:irn:rvd:ru.:runr:tJ:vdunuro{ 0r1!!1gug1unr:f,nvrtoraorufinur lnuuilr0rlududrrin
tuo.:iuura-unr:ortrur.:Uvnr iJnr:Flnur 25ot rJ:rnnruarild

r. anrufl nur{atii:vuunrnJ:vriuqrunrnnr:ilnurnruluaoruilnurnunnn:lu:rlnrd:;du
rlnmrnnr:fl nur $.a. 256!

nr:rrd

t

anrri-sr:cr.JUntlJ:vrYr4runrnnr:i(nurnruluanruinurrt'rr.rnln:cYtt?lnr:

:crYunzunrfl

anruiinur l.f,. 2561

1

n'll9lruun1:

nr:{n::vunrd::riuqunrrnruluanruf, nr*r

t]

rnn:grunr:fi nuto.:aoruiinurtiulunrurn:grunr:orirfl nur

nr:druunucr':grunr:f nnraraorufl nur

inr:druunrrn:grunr:f, nurtoraoruinnruacU:ct6unr:U:v!iu

ril6rmnrrn :munr:arirfl ntr
2

n''t:0n vt,1tauur

fllt't

n 1':0fl n't': fr

nu'r{

a.: a 0'}1.t

inB'1

Q)

uauuiruurnr:o"onr:inrgrroranruf nuraoondo.:fiurrn:srunr':

onnl:inu1alt?ttfllr'l

/\ [nunfl u1n'']:0nn'l't11ou'm0.:an1u6nu']!a{aulcn0ud!u:tu
(g,
swor iduriarj

vr"usfio

!

nr:fi0

ardU:vnougalueul-nurnr:o"nnr:inurto.ranruinuraonndorriu

urulru Ia:.:nr: aaondarfirnr:rinur!rn:tru.zrJ:crdunr:U:cliu
orurrn:grunr':denr':fl nnrto.ranrufl nur
3

fl

1rtrlluun1:nl!$ru iJuTnTit!n1:fi flu1to.:

:JHafl

',n01tuu.l1ufl

1tl[tlu flu1n']rnon'nfl

nu"l

aorulntr
4

5

nr: :rriuraua:n:toaouqrununr:innrnrulu @ inr:riufi nriaXanr:U:cdudru:cuuooulairi.rrJirrorua;4runrn
aoruflntr
drutiulti www.vesar.org tia:uriru

./-

- lr{O}'|flUlaOlUdnul
fl'l:non,)ll An'l:rl1luunll

Q

inr:6nnrlua;rliurJl.rdaXanr:rJ:vriiulu:vuuooulaiairuliulsd

www.vesar.org
6

nr:o'nrir:ro.rruranr: :rdunulautlr:rn:tru
nr:flnnrtoranruinnr

@ riou:ru.rrur.l:vriuoura$u:vutaoulaidrltiultf www.vesar.org
e
.t
JIruultiu0t0!all{rttutll''r
ua3f,funl r ai! - 0u9ian1:nniu'ln1!
,'lrrg.rn'',rfl io''nurr.l:rr6u :rriu
fi li:ro.rrunr:U'rcrir.rnuramrn:ruuooulari

o'nri.::ru.:runr: :cdunuro.trriolurruri"ruuranrufl nurlfidrfn.lru

arucn::!nr'tnr:aritinurtravtlrul.lniriaror:ruru

www.vesar. org/#/certsarpri nU20', 8

2n

1t5t2563

V-e-Sar

:

ri!!rru,!'run1r!t!rillrr!ta!r]ooBlo ruf n11a'rirCnt'1

2. Hanl:ilr!fiunrur1vrn1:{nn.l:;lnu'lra{6o1uenvtn1rlu1nq1un1:arihilnnr n.fi.2561 Iion, n

:rr

iiruru

3

ulo:liu

9 rJ:vr6unr:rJ:vriu iqrunrnog'lu:vniu aaotdt-ru (iotrav 95.17)

looiranr:

rJ:vtluiiruunnru!tsn6turrac!:vt6unr:rj:cdlu d'rd
2.1

!1n:flud r qrudnurwtol{drrionr:ilnurorii'lflnurdf,lrJ:sa.ri

fiqrunrnoqlu:vrYr uon

rduu (iouav sz.z) dan'rsunrflutJ:cr6unr:!:vriu rJ:rnnaarY':d

2.t.t d'run:rlintJranr: :vriuotflu:caY! uaorduu 6auav

gz.s)

2.t.2 d'rur4''nuvuavnr:rJ:vqnoil{ r.ranr:!:vduaulu:vfri ooodar 6aoat gz.s)
2.1.3

riiunruor: oiuo::! uacnrua-nurucfifilil:ca.:d r.ranr:rj:criuoulu:ctiu uoor6u (iou

as 93.08)

larriu
1.

an"ruAnu'ra-nnliriuun'l:aouuavo'nfion::lrfiorinur#riuutifial::nuvlunr:tf,ufirJ:vnor

nr:uionr:l:vnouarivr6ars
4r4 I
2. flt5uufl1urntultlj5vuiulr19r561u?t1tv{oluFr?']u: oluvrfllrvuacnl:U:cunn tt tun:{ffin
a.

fieirrionr:finurirrurirluvri'rultunrniouacrontu ar

4-

HL:uurn 5::u n:untl! uavnluuxYlltnuSvd{n

5.

an'ruflnu1!nl:u:n1:urtu 1.Jlfr1llt1n't:

r:o

:cnouorin6a:vilioo'nurdo

)-

?tltfl

uavr'lLtuu!nn01alatl{lJ:v lutu Lvnu

!utullavann!
.IU

ot a?:t{flu1
1. aofl qp,trnr:oonnarrn'u
a

.

a

.

2. lrglul'.rr5UUO'rUUlnn:5! A.:U:gOU6 .:1UA51{45:n 50.:',rulou

J rv i
r11A

r

LtU:v [UtU tO05.rvl0

LO

-):

:lJ:1t?a0'rnn'DU:vn?o lu:vouyla.:1u
w

d

d

e,

c

.

j

j

3. Y{ru!1HL:UULy! nUU?t1t1ILfl0tlnt2!n15U:Vn?O ['Untu vlltnlUYlnuv?t',rtlt LUSUOlJyr6{1U

+. r{our

{riuu4nnul#ilrunr:ynaouyrrnr:fi nur:vrYurr6d'ruorfi rinur

(v-N ET)

e/

t0Kuouus!fi0n1r flu1
1.

niruur:vuunr:ouarirur 6ouavuucuu?fr6uulfidlrSonr:6nurnr!:cucnarfiya-nan:riryuel

z. ailrair au"uaqu lri'{riuurYruurul-nn::u i'uJ:v6uj muairra::ri raiolrui6'u}i'rdrd':unr:
r.J':vnro uti'rri'u

lu:coiuanrufinur :crYtln'lilr"o :voutrfi uac:c6'uururmfi r,lioinr:rir1il{rj:vltrtritd

03.:

3. airrairi ariuaqu

1ri{6uur{ri:lrJ:cnro urj':niura'nuvitrtvrrfior{slurri'nuvitrdnlu:v6'u

anlufinu1 tvfluonu?o :vout19t uactyFtuulu']t'tn

w\^/w.vesar. org/#/certsarpri nt/201 8

3n

1t5i2563

V-e-Sar

4.

:

t!u!tral.ti!nlt tttilutula!!andoluln!rarilC'tr_r

r{zuurn:yurunr:rniu!alrryrialhirYufiriuulunr:r{rirnr:voaouvrlnr:6nur:vrittr6

druor6efinur

(V-NET)

z.z lrn:grunt 2 nr:o'nnr:orihflnvr fiqrunrnaqlu:car'! EJoorEu! (5ouac too) rfioil'ruunrtlu
,
-J
1J:v tnunl:U5v ttJu USlnlarao{u
z.z.

t

riruraa'nqor:orirdnur aranr:rJ:v tiuoqlu:vn'u

2.2.2 drunr:o'nnr:riuunr:aouoT
2.2.3

uasr

tdur (ioerav

t

0o)

firfinur aanr:U:vriuoqlu:vo-u uoordu! (iouac t00)

rirunr:uirar:i'nnr: Hanr: :vriuoqlu:vo'u uonGul (iouav roo)

2.2.4 rirunr:rjruluurtr{nr:r.JfruE aranrnJ:vriuoqlu:vrYu uorrtdtlL (iouav r00)

priu
1.

aorufinurin:vu:unr:vrhutla"n6n:61u4 ::01.luotirllfl u:vr.ru

2. anruflnurinr:rizuurua'nqor:trr*rlorra.rr,riutAunr:ionr:tiounr:aouluuoiacartritr
u:a411'1{'tu
a. ng{aoud'oriruerunr:r'onr:riuuf{nr:rJ[r)fidt,riu{ruur{riuuLiiqrua'nuruv uavrdnuvfi

iittulunorr::r*d z t ldoeir.rinrunrn
+.

n;{aouo-oriruaunr:o'rrnr:riuuf{nr:rlnrl6lirri'u{ritruituiira'rguavrirltfldlunr:{'onr:riuu

nr:aoukiodrriqrunrvr
5.

n:riaoudnnr:riuunr:aouuacd.:railnr:ritruitareiriuurirai6nr:dr,rarnvarul6'adrii

6.

n

nrun111
: da o

uu3rar:

4

o'o n r

:{u ritrukio

ti r

ri

n

run

rn

d

I

''i 'r
7. an1ufi nu1!:vulJourvt0:ruon?lr.Jt:?a{$10
lt lun1500n't:t:uun1:a0u n1:aunut0xa !il6u
dnunru
8. n:ar6au!o:!n1t flu1nur0':uaJ Brul?t'ltll ,.Jn1tu'r an'Dllruu'rolur,o.t1r1tt

lunl:00nll

r:uun''):a0uou1{!n n'rfl
9. aru:x1la0'luftnul!n'uullrl:00n1:a0luflnu1 [ou [tn']:u:]11:uuu!a?u:?:J uavttu,JnnS:tJ
io

tunl:u:141:an1ufl nu1!:tatul14lr'luyl nluuo
10.

anruflnurinr:uir,lr:o-onr::vuu{alaar:auryiardonr:uir,tr:o'nnr:aorufinuradrll'

rJ:vfivi6nrn
1

1.

12.

anlufinu'rinnr:fi nurortrfl nur:vuurinr6odrlfi nrunrlr
6n1ufinu1finr::vqluinurn:ornnr6raio,rirurfionr:o'onr:orirf;nuroeitinrunrn

t3. aoruilnurfiarnr:anrufi riorriuu riolJfrtfinr: I:rflnmu

t,
o uavr00n0n'r:non1:nuul

www.vesarorg/r/certsarprinV20l 8

a00naatnuutuynJ0tanlu?tnu1

uioruy,hiul'nlilniou

rfiu,:

1/5/2563

V-e-Sar

14.

:

rlrr!rlu,nunrrt!itluautat!a\)doluf nrla ril'!inr'l

flnluAnalfin1ruir1:donr:lvluh{fll :cu!n'tlti:v r :vuunriurnx :vuunlleoals

5?u

!-

vr{n1:do:cuu5nu1n?'}uuaa0runlu tua01u6nu10u''}.l1llJ:u6v0n1v{
15. 6ftluflnu1n!l'ua{Euuiuavfiuuayluu5fr1ll4i0140.!a!n
- -n
t r.]R?1rJlu0! Bavlv{u.r
r,
16. a8']ufr

d.lad

nu'l!:!rJU01Jrr0tnlnnzluri'le{[ 0n']:!!rlua1:aulufin1uluan1ufl

on! ttu:nl:

nu1Ylx

tl:vlvrBnrn
17.

anlu6nu1!n1luin1:1 tu

uinllitln'll ?t'l$fl

Llac{!:uurJoel0']a'la5.l{lJlu tutu

l

nu

{!nuuacd.rnt]

a'

or?ti2tyt ul
to[6u0uuv[fl0n1 lflu'l

2.3 !1nr31ud 3

nlrdf'l!6'lnuuillnr:6suf iqrunrnaglu:volu uaordul (;ouau

97.5) rfia

-i
01$unruuljlvrounlS!:vuuu 1l:'rnl ao':u
2.3.t 6'runmliruiolunr:airra'lnluvilnr:riuuf rianlr lvtiuoulu:vrIu uootdurL (iooav
100)

2.3.2

riruu{fin::r i.nJ:vfiu6 iluaiiiai:d {rui{u eran'ntJ:vduoglu:vd'u uoot6utr (iouau

92.s)

1rrrriu

r. n:fraouldiunr:rIruureruro.ruacfiru!.ritltn finr:rirHanr:rYruurnuronx'fl{lun1i{on1t
|l

UU

n',l:a au0 u'r'!!

n

6ur 11r

2. aiuiur:aorufl nulinlruiur:don1:anrufi

nu{ou'[dnr:uiur:uurid:ui:u uacl{uion::u

lunr:uiur:anruinr*rr::arfl t,trrufi ririluo
i-

3. an''ruflnultJn1:u514't:0on1::vulJ10{ad1:autyttltllonl:u:1,r'r:rnn1:afl1ufinulou'r{ll

rJ:v?rBnrvr
4.

aoruinurinr::vouy:"rorn:ornnrdiniorirurfionr:i'onr:ori:flnuratitinzunrn

5.

aoruinurinr:uinr:tltu uinr:itrnr: itrtn uacfiriouitnorarair.ril:rlutritrinn

tutuuacd.:n!
6.

nr aauoqnr:Huunr:aouuavdlrailnr:riuuftor{riuuriruiBnr:duarnyaruloiodrrfi

ntufl11r

iit'tA?:lrfrul

www.vesar.orgl#/certsarprinU20l

8

5n

1t5t2563

V-e-sar : tgrlr.tr'l!\ritra

r:

wrilurulaw!{do

;

ruilnrrarirlnrr

J.e.

s

-.
t. r,riruurfir5uuoiruuionr:rJ 6.:tl:v6uri
'!1uai1{arlri r,rSouuiou rfial{rJ:viurildoErviolei

t

-)
51r:1t?a01nn'ltutvn?n [!Svnuylawu
t/

tol6uauu!t on1tvrflu1
1.

a.:ra: auuaqu

t

.,.r

4$rJultoru.ru2nnl:r a{u:vou5

ri:vnro utilnju lu:voiuaoruf,nt*r

lso"uo"n ?"rl :caiur1fi

{1ud:lral:n

:a{1u?3u 114[1J'r5?!n1:

uav:soiuurxli1fi raSoinr:rirhfltrj:vlutritd

at.:

www.vesalorg/#/certsarprint/201 8

6n

1/5t2563

V-o-Sar

:

tc!!t]o'!runir

1ltiuru!a,)tra0Eln

3. dluflEn'r: :rrliuqrunrnnr:ilnui?o{f,01u;lnylnlrr!'lnrf

luanr'lalfi

enrr_'l

lunr:orihilnnr t.a.

2567

n1:1{d 2 a:rJzuanr:rJ:vriunrunrnnr:frn't*rto.la01uflnu1n'1! lerxrunl:a16rfinu1 .r1.2561

iuara'unr:or6nrrl!cn.i inr:fi nur

2561

!'ln:I1u / tl:criunrr :criu

rr":grud t qrudnunr:ra.:{drrionr:lnnrartrf
,

1)

uSrtnur
,

a)

ut!rnum
.

d

:AUAY

nnr#f, lrJ::ard

1.2

n1u fllr!uavnl'tlllvunnlt

92.5

UO'IIUUlJ

93.08

SAniuull

100

TJANUU!

100

UONIUU}]

100

uoFlttltrll

100

UOOIUUlJ

100

u0rit U ur.J

9't.5

uaau0!

100

uaoruuu

92.5

J
uootuull

)-

-

rirf, nur

2.2 drunr: or"nnr: riuunr:a ouo

. .a

u:srnu?l 2.J o1unl:u:u1tann1:
df

utvtfl uvr 2.4 0r1lJn'r'rt/]uluulu{n'Dulufl

)-

!1n:!1un 3 n'r:61'r.r6.r ln {n'r:r:tu:

.

!

UANLUU:]

:vrdufr z.t drun#nan:arirfnur

, .)

0anr0uu

92.5

)

u:!rnur

J

92.7

n]un?TJt

lrn:3rud z nrrirnr:aririlnur

,

t:t!nfln1

1.1

tlt!riuYt l.3 tr.tun 5t:ll n:u6t:r tla!6rufl nufuvryr{u:ld{ff

_r! d!fi
-)

1Jo{

3.1 nlun?1!t?!!alun1:at1.:d.:6u[1i{n1:t':uut

d)

r

-i
{]ua:"r{a''la tlu2n8
ljlvrruYr 3.2 n,ruu?nnt:!r a{U:!nus

al nanr:rJ::6uqrunltnr:lnulraraorulnnr

J

I

)
!

95.17

:vduafunrlr nrtfi nu.ltJo{601ufi nul

E uoor6trn (iouav ao :usulrrl E 6rfia (iauav 7o.oo - 7g.s9)
E 6 (iouar 60.00 - 69.99) E tj",rnu., (iouav so.oo - sq.sg)
E ri.ldori*r. (riooni'riooav so.oo)

a{ t a
(

v

t/

urur]:vtrnl duvr:to

)

:o.lmrnBnr: intr:rtnr:uyru
ta!10n1:fr Iu!n::!n1:n']l011?fl n1,')

',!vrw.vesar.orgl#/certsarprinU20

1

I

7n

