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ส่วนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผมสัมฤทธิ์ สรุปได้ตามมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ได้ร้อยละ 94.55  ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ได้ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ได้ร้อยละ  80.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 จากการพิจารณารายประเด็น พบว่า  ประเด็นที่ 1.1  ด้านความรู้  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู ่การ
ปฏิบัติ และ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ส่วนประเด็นที่มีระดับคุณภาพดี ร้อยละ 68.00 คือประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ
ประเด็นที่มีระดับคุณภาพปานกลาง ร้อยละ 20.00 คือประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย  
  
 1.2 จุดเด่น 
 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การพัฒนาและบริหารหลักสูตร เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพผ่าน
การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และสถานประกอบการ  
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
ท้องถิ่น 
 3. วิทยาลัยฯ มีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และ
ชุมชนให้ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชนและสังคม 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระให้มากขึ้น 
 2. ว ิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุนผลิตผลงานที ่เป็นโครงงานทางวิชาชีพและนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือส่งเข้าประกวดให้ได้รับรางวัลระดับภาค 
และระดับชาติมากยิ่งขึ้น  
 1.4 ข้อเสนอแนะ 
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             1. สถานศึกษาควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2.สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี ่ยวชาญมาให้ความรู ้ ข้อคิดกับครูผู ้สอนในการนำเสนอผลงานด้าน
วิชาการตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. สถานศึกษาควรพัฒนาผลงานของครู/นักเรียน/นักศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันตลอดจนเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
   
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองได้ดำเนินการภายใต้รูปแบบการดำเนินงานของ NAT ซ่ึงประกอบด้วย 
 

N:  Network คือ การสร้างเครือข่าย 
A:  Active Learning and Attribute    คือ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดี 
T:  Technology and Teamwork คือ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการ

ทำงานเป็นทีม 
 
           จากกรอบความคิดการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา (N : Network) สถานศึกษามีเป้าหมายร่วมกัน
กับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีก
ทั้งภาวะผู้นำของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาความต่อเนื่องของ
กิจกรรม การสนับสนุนทรัพยากร การติดต่อสื่อสารผลประโยชน์ร่วมกันและการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงานเครือข่ายรวมทั้งมีการสรุปบทเรียนร่วมกันอย่างชัดเจนทำให้การดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการปลูกฝังแนวทางการทำงานแบบเครือข่ายให้เป็นวัฒนธรรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเช่น โครงการความร่วมมือกับเทคนิคลาวเยอรมัน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการความร่วมมือกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
โครงการอำเภอยิ้มกับอำเภอน้ำพอง โครงการเรียนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ฯลฯ นอกจากนี้มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน
ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯเช่นบ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการต่างๆส่งผลให้
วิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรมทุกๆ ด้านไปสู่ความสำเร็จโดยที่สถานศึกษามีการปฏิบัติดังนี้  
 1. เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น มีโครงสร้าง
แบบแนวนอนมากกว่าแบบแนวตั้ง  
 2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดีโดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมงานหรือผู้คุมกฎไปสู่
บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือผู้เอ้ืออำนวยด้านสารสนเทศมากขึ้น  
 3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถานศึกษาอื่นตลอดจนกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
ประโยชน์ของความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 4. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องการเข้ามามีบทบาทต่ อการ
ดำเนินงานและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ               
 5. สถานศึกษามีบทบาทการเป็นผู้นำที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า
ชั้นสูงเป็นเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน  
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 6.  สร้างและมีวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานมากกว่าการ
เน้นเรื่องการแข่งขัน เพราะความร่วมมือร่วมใจจะทำให้เกิดมีพลังเพ่ิมขึ้นมากกว่าปกติ ที่ทำให้งานสำเร็จได้ง่าย 
รวดเร็ว และมีคุณภาพ  
 ด้านผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี (A : Attribute) 
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญทางด้านทักษะวิชาชีพ 
โดยการบริการแก่ชุมชนและสังคม เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสาธารณะ 
มีการส่งเสริมการสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และเพื่อพัฒนายกระดับการประกอบอาชีพ สร้างนัก
เทคโนโลยีที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ  ทำงานร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่ายภาคประชาชน 
ชุมชน และสังคม โดยใช้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในทุกๆ กิจกรรมให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนประชาชน 
 ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษามีขีดความสามารถในการแข่ง  ขันทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะการ
ทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ โดยมีการประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ รวมทั้งนำความรู้ด้านทักษะประสบการณ์จากการเรียนใน
สถานที่จริงสถานการณ์จริง โดยออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix It Center) อำเภอยิ้มและกรณีภัยเกิด
พิบัติต่างๆ อีกทั้งสถานศึกษาปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชวีิต 
มีจิตอาสาและความสามารถ  ด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ คือ สามารถใช้องค์ความรู้
(Knowledge) การศึกษา(Education) การสร้างสรรค์งาน(Creativity) และทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual 
Property) เชื ่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของบุคคลและชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู ้ที ่จบการศึกษาจาก
สถานศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 สถานศึกษามีการใช ้เทคโนโลย ีในการจ ัดการเร ียนการสอนและการบร ิหารจ ัดการ ( T : 
Technology) เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริม
การประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ มีโครงการฝึกอบรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาครู สร้าง
เครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ อีกทั ้งมีโครงการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
นักศึกษาระบบผ่านช่องทาง Internet โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ตโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนออนไลน์เพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโครงการฝึ กอบรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม Internet Fiber Oftic โครงการขยายสัญญาณ Wifi Internet โครงการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม 
Server จากการจัดทำโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กล่าวมาในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทำให้
สถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานลดปริมาณผู้ดำเนินงานและ
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดปริมาณเอกสารในระหว่างการดำเนินงาน(กระดาษ) ส่งผลให้มีการจัดการเรียน
การสอน   มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนนักศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
และบรรยากาศที่เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งนี้ผู้เรียนมีโอกาส มีอิสระในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สร้างองค์ความรู้ สร้างทักษะด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำแนะนำ นอกจากนี้
ทั้งครูและศิษย์สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครูช่วยกำกับผลการ
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เรียนรู ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึง จัดการ บูรณาการ 
ประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน อีกทั้งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลงานการติดต่อสื่อสารกับนักเรียน 
ตลอดจนความร่วมมือของครูทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างครูต่างแผนกวิ ชาในการจัดการเรียนการ
สอนและการดำเนินงานด้านต่างๆ ร่วมทั้งการสื่อสารกับเพื่อนภายนอกสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายัง
เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้วยการบริการให้ความรู้แก่ชุมชนเช่น โครงการ ICT เพื่อชุมชน 
ตลอดจนให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ 
 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสำหรับการ
บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดรับกับทุกระดับมีคลังข้อมูล(Data Warehouse) เพื่อการ
ตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบเครือข่าย มีระบบเครือข่ายภายใน
องค์กร(Intranet)และภายนอกองค์กรเพื่อใช้ในการบริหารงานหน่วยงานมี Software ที่ถูกกฎหมายสำหรับ
การบริหารจัดการและพัฒนาระบบมีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านติดตามประเมินผล ด้านบริหารกิจการนักเรียนในทุกระดับชั้น มีระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และมีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย์ และรองรับการศึกษาการเรียนรู้
และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและเจตนารมณ์ ของการพัฒนาประเทศอันมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  คือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมี การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้   
          1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณลักษณ์ที่ พึงประสงค์ ( คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทาง
ปัญญา) 2) ด้าน สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการ พัฒนาการเรียนรู ้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น การใช้กระบวนการทาง        
วิทยาศาสตร  การประยุกต์ ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเป็นประมุข   
         3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม  
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        4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ เครือข่ายความ
ร่วมมือใน การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวน
สถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถานศึกษา  
        5. ส่งเสริมพัฒนาผู ้เรียนให้มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้ วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
        6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด
ที ่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการและจัดการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง  
        7. มีพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ได้แก่ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
 4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองมีหน้าที่ผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น 
ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริหารธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นให้ผู้เรียนมี ความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะการใช้ชีวิตศตวรรษที่ 21 นวัตกรรม วิจัย เทคโนโลยี (Digital skill) และภาษาต่าง ประเทศ 
(English competency skill) คุณธรรมจริยธรม ส่งเสริมให้เป็นผู ้ประกอบการมีอาชีพ และมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล เข้าสู่ ่ไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองจึงเร่งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยเปิดสาขาใหม่ด้วยการทำความร่วมมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
สาขางานเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้       
 1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า      
 2. เพื่อสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียน (Competency Besd)        
 3. เพื่อพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า      
 4. เพื่อให้สร้าง นวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า       
 5. เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)   
 4.3 กรอบแนวคิด 
            การทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาสาขางานเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรเพ่ือ 
 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ยุคไทยแลนด์ 4.0      
 2.เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21       
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 3.เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ศตวรรษที่ 21 ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เทคโนโลยี 
และ ภาษาต่างประเทศ           
 4.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency)และกระบวนการสอนโดยใช่เทคโนโลยี  
 5.เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  
 6.เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสม 
 
 4.4 วิธีการดำเนินการ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ทำความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อผลิต นักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคนิคเครื่องกลการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จำนวน 10 คน 
 2. สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษารับสมัคร และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียน
ดี และมีความมุ่งม่ัน เข้าเรียนในสาขางานเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า  
 3. การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดการสอนพื้นฐานเป็นเวลา 1 ปี และฝึกประสบการณ์
ร่วมกับสถานประกอบ จำนวน 1 ปี การดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จากครูผู้สอนประจำ
รายวิชาและครูฝึกในสถานประกอบการ 

4.5 ผลการดำเนินการ 
 มีผู ้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขางานเทคนิคเครื่องกลการผลิตไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ทุกคนสำเร็จการศึกษาและมีงานทำทุกคน เข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการ 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
            1. ผูส้ำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ มีงานทำมีรายได้ 
            2. ผู้ปกครอง เชื่อมั่น และตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา 
            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ (Competency Besd) ตรงกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ 
            4. สถานศึกษา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา   
            5. สถานประกอบการพึงพอใจต่อสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมรับเข้าสู่สถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 486 หมู่ที่ 4 ถนนหินกอง-หนองอ้อ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310 
 โทรศัพท์ 043-441804   
 โทรสาร 043-441555 
 E-mail ntckk.namphong@gmail.com   
 Website http://www.ntckk.ac.th/ 
 
ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540  โดย พณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช รังสิตพล ใน
การจัดตั้งครั้งแรกใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งท่ี 2 
         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุราษฏร์ แม้นญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่ 2 โดยมีนายโปร่งวิทย์  
ลิ้มตระกูล  อาจารย์ 2 ระดับ 7   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  และนายเด่นชัย โกพล อาจารย์ 2  ระดับ 7  
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  เป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่   2  
เพ่ือให้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2541  ในวัที ่ 7  สิงหาคม 2540 กรมท่ีดินอนุญาตให้กรมอาชีวะศึกษาใช้
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ โคกป่ากุง ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง  จ. ขอนแก่น จำนวน 117 ไร่ 2  งาน   วิทยาลัย
ได้รับงบประมาณประจำ ปี2540 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวจำนวน 12 
รายการ เป็นเงิน 14,540,000  บาท จึงได้ดำเนินการประกวดราคาและทำสัญญาในวันที่ 1 กันยายน  
2540 โดยกำหนดแล้วเสร็จในวันที่  29 เมษายน 2541 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2540 กรมอาชีวศึกษาได้
แต่งตั้งให้ผู ้ประสานงานและผู้ช่วยทำหน้าที่ผู ้อำนวยการและทำหน้าที่ผู ้ช่วยผู้อำนวยการและได้ประชุม
แผนการรับ-นักเรียน ปีการศึกษา 2541 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่ 2 กำหนดรับนักเรียน ระดับ 
ปวช.2 แผนกวิชา แผนกวิชา คือช่างก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 160 คน 
               วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2541  ได้ตัดสินใจรับสมัครนักเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่ 
2   ซึ่งผู้มาสมัครไม่สู้มั่นใจนักว่าการก่อสร้างจะเสร็จแล้วทันเวลาและเนื่องจากวิทยาลัยฯ ขาดครูอาจารย์ 
งบประมาณ จึงได้รับการสอบโดยวิธีสัมภาษณ์นักเรียนคนละ 5  นาที และนัดหมายผู้ปกครองในเวลาเดียวกัน
ชั่วโมงละ 12  คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จะต้องใช้
ในการเรียน  ใช้เวลาสอบ  3  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 3  เมษายน  2541  เปิดลงทะเบียน                                 
               วันที่  6 – 7 พฤษภาคม  2541  ในวันลงทะเบียนสภาพต่างๆ  ของวิทยาลัยดูดีขึ้น  กล่าวคือ  
ได้เริ่มปรับพื้นที่และทำถนน 

http://www.ntckk.ac.th/
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               วันที่  14 – 15 พฤษภาคม 2541 การก่อสร้างเสร็จ  ได้ดำเนินการปฐมนิเทศโดยใช้เวลาช่วง
เช้าอบรม  แนะนำในเรื่องที่นักเรียนควรรู้  ช่วงบ่ายให้นักเรียนช่วยกันพัฒนา 
              วันที่  18  พฤษภาคม  2541  เปิดเรียนตามกำหนด  มีครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทั้งสิ้น  9  
คน 
              วันที่  1  ตุลาคม  2543  เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2  เป็นวิทยาลัยเทคนิค
น้ำพอง วิทยาลัยดำเนินการฝึกงานโดยให้นักเรียนทำงานจริง  ซึ่งเป็นผลการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
อย่างมากพ.ศ. 2541  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกช่างก่อสร้าง และแผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
               พ.ศ.  2541  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชย์  แบบสะสม
หน่วยกิต  เพิ่มจากปี  2541 
             ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ( ปวส. ) ประเภทวิชาที ่เปิดทำการสอน 10 สาขาวิชา คือ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 6 สาขาวิชา พาณิชยกรรม 3 สาขาวิชา และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา   
คือ   

1) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
2) สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
3) สาขางานการก่อสร้าง 
4) สาขางานโลหะการ 
5) สาขางานยานยนต์ 
6) สาขางานช่างกลโรงงาน 
7) สาขางานการบัญชี 
8) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9) สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
10) สาขางานการโรงแรม 

 
การจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. อุตสาหกรรม 1.1 ช่างยนต์                        ยานยนต์ 
 1.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง          ไฟฟ้ากำลัง 
 1.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์         อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4 ช่างเชื่อมโลหะ          โครงสร้าง 
 1.5 ช่างก่อสร้าง          โยธา 
 1.6 ช่างกลโรงงาน                   เครื่องมือกล 
2. พาณิชยกรรม 2.1 การบัญชี                         การบัญชี 
 2.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.1 การโรงแรม     การโรงแรม    
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            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. อุตสาหกรรม 1.1 เทคนิคเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์ 
 1.2 ไฟฟ้า  ไฟฟ้ากำลัง 

 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า 
 1.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 1.4 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
 1.5 โยธา  งานโยธา 
 1.6 เทคนิคการผลิต  เครื่องมือกล 
2.  พาณิชยกรรม 2.1 การบัญชี                           การบัญชี   
 2.2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล            ธุรกิจดิจิทัล 
 2.3 การจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน   
 การจัดการคลังสินค้า 

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.1 การโรงแรม               การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
     หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 1.ระยะเวลาการเรียน การสอน  จำนวน  61-75  ชั่วโมง 
 2.ระยะเวลาการเรียน การสอน  จำนวนต่ำกว่า  30  ชั่วโมง 
   
สภาพชุมชน 
   สภาพทั่วไปของตำบล  : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับเนินลูกคลื่นลอนตื้น มีทั้งที่ดอนสลับที่นา บาง
แห่งเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีพื้นที่ป่าโปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ ลำห้วย หนอง คลอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป ดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนหินกรวด 
 อาณาเขตตำบล  :  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 246 ฟุต มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 828.686 ตารางกิโลเมตร หรือ 515,000 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ 
           - ทิศเหนือ  จดเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
           - ทิศใต้   จดเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
           - ทิศตะวันตก  จดเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
           - ทิศตะวันออก  จดเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
 การปกครอง  :  แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 168 หมู่บ้าน  มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง   
 จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น  113,862  คน  เป็นหญิง  56,781  คน  
เป็นชาย  57,081  คน จำนวนครัวเรือน  21,850  ครัวเรือน  
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สภาพเศรษฐกิจ 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล : การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มี
พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั ้งหมด  คือ 261,217 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ชลประทานคือชลประทานหนองหวายจึงสามารถทำการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูก
อ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกพืชผัก 
 การเกษตร : ด้านการเกษตรกรรม พ้ืนที่อำเภอน้ำพองเป็นพื้นทราบสูง จึงเหมาะแก่การใช้ประโยชน์
ในการทำนา ทำไร่ เป็นส่วนมากการเกษตรที่สำคัญ คือ การทำนา มีทั้งทำนาปี และนาปรัง โดยอาศัยน้ำฝน
และน้ำจากชลประทานหนองหวาย นอกจากนั้นยังมีการทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ถั่วลิสง เป็นต้น 
 การประกอบอุตสาหกรรม : การอุตสาหกรรม เนื่องจากภูมิประเทศอำเภอน้ำพองมีลำน้ำพองไหล
ผ่าน จึงเหมาะแก่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส เมื่อปี 
พ.ศ.2534 จึงได้ถูกนำมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญในพื้นที่ 
จำนวน 13  แห่ง คือ 
            1) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
            2) บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน 
            3) บริษัท คร๊าฟฟูดซ์ จำกัด 
            4) บริษัท แก่นขวัญ จำกัด 
            5) โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพอง ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
            6) ศูนย์ปฏิบัติการเขต 4 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
            7) ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ๊กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรชั่น โคราช 
อิงค ์
           8) บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส (ขอนแก่น) จำกัด 
           9) บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด 
          10) บริษัท พานาโซนิค แมนนูแฟค เจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาขอนแก่น 
          11) บริษัท อาทิซันดีเวล ล็อปเมนท์ จำกัด 
          12) บริษัท ขอนแก่น  แอลกอฮอล์ จำกัด 
          13) Thai Drink 
ประเภทธุรกิจและการค้า  : 
            - ธนาคาร  5  แห่ง 
            - ร้านทอง  4  แห่ง 
            - สถานบริการ  13  แห่ง 
สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ  : 
            - ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง  
            - สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง 
            - ที่ทำการไปรษณีย์  2  แห่ง 
            - ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
            - ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำพอง 
            - ที่ทำการเทศบาลตำบลวังชัย 
  - ทีทำการเทศบาลลำน้ำพอง 
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            - ที่ทำการสาธารณสุข 
            - สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (สาขาน้ำพอง) 
            - สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (สาขาอำเภอน้ำพอง) 
     
         สภาพสังคม 
  ศาสนา  : 
            - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธศาสนา  2  นิกาย  คือ 
               1. นิกายธรรมยุต 11 แห่ง 
               2. มหานิกาย 105 แห่ง (เป็นที่พักสงฆ์ 14 แห่ง) 
               3. โบสถ์คริสต์ศาสนา 1 แห่ง 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 
  ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 233 0 0 233 

ปวช.2 203 0 82 285 

ปวช.3 182 0 24 206 

รวม ปวช. 618 0 106 724 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 150 0 150 

ปวส.2 161 0 161 

รวม ปวส. 311 0 311 
   
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 175 125 71.43 

ปวส.2 203 129 63.55 

รวม 378 254 67.20 
 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 233 121 51.93 

ปวส.2 150 142 94.67 

รวม 383 263 68.67 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 17 17 16 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 15 15 15 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 23 23 23 

เจ้าหน้าที่ 14 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 6 - - 

รวม ครู 55 55 54 

รวมทั้งสิ้น 78 55 54 
   
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 6 12 

พาณิชยกรรม 2 3 5 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 
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ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 9 10 19 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 5 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 8 

รวมทั้งสิ้น 15 
   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 18325560.00 

งบดำเนินงาน 5441199.00 

งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 2910185.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 

รวมทั้งสิ้น 26676944.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ศึกษาดี มีคุณธรรม นำพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  อัตลักษณ์ 
 นำสังคม  ชื่นชมวินัย  ใจอาสา  
  เอกลักษณ์ 
  เครือข่ายการเรียนรู้สู่อาชีพ 
 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
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  มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยใช้เทคโนโลยีมีมาตรฐาน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
  พันธกิจ 
     1.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงมุ่งเน้นเทคโนโลยี         
      2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศทุก
ระดับทักษะฝีมือ  
      3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้ 
      4. ให้บริการด้านวิชาชีพเป็นแหล่งการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ืออาชีพ ให้กับชุมชน สังคม ตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
    
  เป้าประสงค์ 
  1. มีเครื่อข่ายการเรียนรู้ 
      2. ผู้เรียนมีทักษะ เรียนรู้แบบปฎิบัติจริง 
      3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
      4. มีการทำงานเป็นทีม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย  
      2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากร ภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้  
      3. พัฒนากำลังคน ด้านการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ 
      4. มุ่งเน้นการบริการด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
        กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย 
          1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยี 
          1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 
          1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากร ภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้  
          2.1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากร ให้มีคุณภาพ ภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนากำลังคน ด้านการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ 
          3.1 ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 มุ่งเน้นการบริการด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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          4.1 พัฒนารูปแบบการบริการและนำเทคโนโลยีสู ่ชุมชนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

การประกวดตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษ
อังกฤษ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษอังกฤษ รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานปูน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานไม้ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานคอนกรีด รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานปูน รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะงานไม้ รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม(Bartender) ประเภท 
Classic Bartender  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานจักรยานยนต์ รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW ตำแหน่ง 2G 
และ 3G ระดับปวช. 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW ตำแหน่ง 6G 
ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อุปกรณ์
ป้องกันเปลวไฟจากกระแสลมพัด (Lighter 
Cover) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น "นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน"  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แอพพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุน
การศึกษานอกห้องเรียน "สวนสัตว์ขอนแก่น" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว "เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 
๒.๕ ใช้งานกับแอพ Blynk" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
"อุปกรณ์ปอกกล้วยดิบ" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ถอดวาล์ว ไอดี -ไอเสียเครื่องยนต์เล็ก" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"ผ้าคลุมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ลายผ้าพื้นเมือง"  

รางวัลอ่ืนๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 
๕ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "ชุด
ชาร์จรถจักรยานไฟฟ้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคระกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"กระเป๋าห่อสุข" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "hydro box solar" 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-
2568) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา 

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.
2564 

รางวัลอื่นๆ ชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การแข่งขันทักษะงานปูน 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานไม้ 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานสี และเคลือบผิว 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานปูน ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานไม้ ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานสี และเคลือบผิว ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานปูน  ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานไม้  ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะงานสี และเคลือบผิว  ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การเเข่งขันสะเต็มศึกษา รางวัลอื่นๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การเเข่งขนัสะเต็มศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การเเข่งขันทักษะการใช่คอมพิวเตอร์ในการบัญชี รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การเเข่งขันทักษะโปรเเกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การเเข่งงานเชื่อม 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะงานวัดละเอียด รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติชัย สำแดงชัย  
ครูผู้ควบคุมสิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
นำพาความร้อน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวิศึกษา 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  
ครูผู้ควบคุมสิ่งประดิษฐ์ถักทอสายใย มาลัยร้อยรัก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสายชล ประทุมพล  
ครูผู้ควบคุมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟจาก
กระแสลมพัด (Lighter Cover) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภกฤต แกมนิรัตน์  
ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  
ครูในดวงใจ Teacher Popular Votes อันดับ 3 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

นางสาวกานดา บัวดง  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรรณภา ทานาม  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นางภัทรภร แก้วศิริ  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นายสราวุฒิ คำประสาร  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นายกิตติชัย สำแดงชัย  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นางสาวพัชรินทร์ ทองโคตร  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

นายวรัญญู ศิริสุนทร  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สอศ 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์กระเป๋าห่อสุข  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  
กรรมการและเลขานุการสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  
การจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรดีเด่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ  
แข่งขันทักษะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เชี่ยวชาญ ทองคำ  
กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

นางสาวสุภาดา คำตา  
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มูลนิธิครูดีเพ่ือแผ่นดิน 

นางสาวสุภาดา คำตา  
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท 

รางวัลอืน่ๆ ชาติ 

มูลนิธิครูดีเพ่ือแผ่นดิน ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 
สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

นางสาวสุภาดา คำตา  
เข้าร่วม PLC ระดับประเทศ ในการร่วมพัฒนา
ตนเอง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการ
สอน และเผยแพร่นวัตกรรมห้องเรียน ผ่าน
เว็บไซต์ inskru.com เพ่ือส่งต่อห้องเรียนที่
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขไปทั่วป 

รางวัลอื่นๆ ชาติ inskru ร่วมกับ Starfish Education 

นางสาวสุภาดา คำตา  
เผยแพร่บทความเป็นไอเดียสู่โรงเรียนอ่ืนๆ บน
เว็บไซต์ inskru.com ในเรื่อง "การทำงาน
ร่วมกับครอบครัวด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" 

รางวัลอื่นๆ ชาติ 

ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) 
ร่วมกับ inskru พ้ืนที่แบ่งปันไอเดีย
การสอนภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นางสาวสุภาดา คำตา  
ร่วมแบ่งปันไอเดียการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ห้องเรียนทั่ว
ประเทศ ผ่านระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ บน
เว็บไซต์ inskru.com กับโครงการ ED's 
Possible แมวมอง พลิกโฉมการศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

นางสาวสุภาดา คำตา  
รางวัลครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ หัวข้อ "การเป็น
พลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ" 

รางวัลอื่นๆ ชาติ 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ร่วมกับ บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จำกัด (DTAC) 

นางสาวสุภาดา คำตา  
Top Volunteer Award 2021 (คุณค่าแห่ง
การแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม 



22 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุภาดา คำตา  
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิจัยเพ่ือการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(RBL:Research Based Learning) ปี
การศึกษา พ.ศ.2564 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

นางภัทรภร แก้วศิริ  
รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" งานวนัครูอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  

นายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง  
รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" งานวนัครูอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา  
รางวัล "ครูผู้มีผลงานดีเด่น" ปี 2563-2564 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภาณุพัฒน์ ประสาคุณ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เซนเซอร์ระยะอาร์ค
เชื่อมไฟฟ้า  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปรีชาพล ไพรพนอม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
แบบนำพาความร้อน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทัศนัย ราวิวัฒ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพรชัย ภูเทียมศรี  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรพงษ์ ศิลารักษ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชินณพัฒน์ กูดทา  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสินณุชัย วิลัย  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกร็ดเพชร สีสิม  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชินณพัฒน์ กูดทา  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสินณุชัย วิลัย  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปุน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเกร็ดเพชร สีสิม  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพรชัย ภูเทียมศรี  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีรพงษ์ ศิลารักษ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทัศนัย ราวิวัฒ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทัยธวัช ขันอุไร  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณราคางาน
ก่อสร้าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศิริราช อัศวสมพล  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณราคางาน
ก่อสร้าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภานุพัฒน์ ประสาคุณ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเชื่อม GTAW & 
SMAW ตำแหน่ง 2G และ 3G ระดับปวช. 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปิยนัฐ ทองพระธรรม  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเชื่อม GTAW & 
SMAW ตำแหน่ง 2G และ 3G ระดับปวช. 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอำพล รอยสนั่น  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเชื่อม GTAW & 
SMAW ตำแหน่ง 6G ระดับปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิศักดิ์ วิชัยวงษ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีระ ศรีโนนยาง  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศรันย์ วงษ์เส  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีรพัฒน์ หนันติ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายมงคล ชมสำราญ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทศพร โนนสว่าง  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิสิทธิ์ จันทร์อ่อน  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายราเมศวร์ เพ็งพิทักษ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวุฒิชัย สีตาแสน  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอาริษา วงษาไชย  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
(Bartender) ประเภท Classic Bartender 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอนัญตญา นามวงษ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
(Bartender) ประเภท Classic Bartender 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกร็ดเพชร สีสึม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชินณพัฒน์ กูดทา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสินณุชัย วิลัย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



25 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกร็ดเพชร สีสึม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชินณพัฒน์ กูดทา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสินณุชัย วิลัย  
การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเกร็ดเพชร สีสึม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายชินณพัฒน์ กูดทา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายสินณุชัย วิลัย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายพรชัย ภูเทียมศรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายธีรพงษ์ สิลารักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายทัศนัย ราวิวัฒ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายพรชัย ภูเทียมศรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคนครสรรวค์ 

นายธีรพงษ์ สิลารักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคนครสรรวค์ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายทัศนัย ราวิวัฒ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคนครสรรวค์ 

นายพรชัย ภูเทียมศรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรพงษ์ สิลารักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทัศนัย ราวิวัฒ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ 
ระดับ ปวช 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิยดา นาคา  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในกานบัญชี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นางสาวลัดดาวัล ฤๅชาคำ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในกานบัญชี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นางสาวอนัญตญา นามวงษ์  
ทักษะโประเเกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นางสาวกมทิพย์ ไชยพร  
ทักษะโประเเกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายสุทัศน์ พุ่มพวง  
งานเชื่อม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายปรเมธ ศรีชมพู  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นางสาวนกพิชย์ ท้อยชัยภูมิ  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายธนวัฒน์ แสนหอม  
สะเต็มศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นาวสาวทิพธ์ชราพร คำอ้อ  
สะเต็มศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายอรรคเดช ม่วงสนิท  
สะเต็มศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสวพัชร นาคต้อย  
สะเต็มศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นายฐิติวัชร ชาชัตร  
สะเต็มศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

ธนวัฒน เเสนหอม  
สะเต็มศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นางสาวทิพย์ราพร คำอ้อ  
สะเต็มศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายอรรคเดช ม่วงสนิท  
สะเต็มศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายสวพัชร นาคต้อย  
สะเต็มศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายฐิติพัชร ชาวัตร  
สะเต็มศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายธนวัฒน์ ประจงค่า  
สะเต็มศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นางสาวชนาภา หันสาคู  
สะเต็มศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นางสาวสุภาศิณี ศรีกุลวงศ์  
สะเต็มศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 

นาวงสาวพรทิพย์ วัชชินา  
สะเต็มศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนเเก่น 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึก ษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ ่มวิชาเพิ ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุ มชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื ่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บรหิาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 1. เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกทั้งหมด จำนวน  340  คน 
  ระดับ ปวช. จำนวน  183 คน 
  ระดับ ปวส. จำนวน  157  คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 98.55 
  ระดับ ปวช.  ร้อยละ   98.91   
  ระดับ ปวส.  ร้อยละ   98.12  
 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
 องค์กร/หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันทดสอบฝีมือแรงงาน  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 1. เชิงปริมาณ- 
 2. เชิงคุณภาพ - 
 3. ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ** เนื่องจากต้นสังกัดแจ้งยกเลิกการทดสอบ ตามหนังสือ ศธ 0606/3498  ลว 27 พ.ค. 2564 
 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 1. เชิงปริมาณ   
  - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จำนวน  98  คน 
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- จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน 98  คน 

  2. เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
100  เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ  
 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพราะผลการประเมินระดับ คุณภาพดี 
  3. ผลสะท้อน 
 จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจ ตลอดจนการนำแผนธุรกิจไปใช้
ประโยชน์หารายได้ระหว่างเรียน พัฒนาการนำกระบวนการพัฒนาทักษะ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
 2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1. เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับชาติ จำนวน 3  คน 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานไม้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับชาติ  จำนวน  3  คน 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานสีและทักเคลือบผิว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชาติ จำนวน  
3  คน  
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค จำนวน 3  คน 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานไม้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  จำนวน  3  คน 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด จำนวน 3  คน 
 - การเเข่งขันทักษะวิชาชีพงานเชื่อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จำนวน 3 คน 
 - การเเข่งขันสะเต็มศึกษา รางวัลชนะเลิศันดับที่ 1 ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค    
 - ทักษะวิชาชีพงานไม้  
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน   
 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 3. ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาชีพได้ /ประกอบอาชีพ/ช่วยเหลือ
ชุมชน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น กล่องตรวจโควิด-19 สร้างห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลน้ำพอง  จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1. เชิงปริมาณ  
  - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 233  คน สำเร็จการศึกษา   121 คน 
  - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า  150  คน สำเร็จการศึกษา  142  คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 51.93  
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 94.66   
 คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 64.66 
 ผลการประเมินระดับ คุณภาพดี 
 3. ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น ระบบแจ้งเตือนออนไลน์ SMIS, ระบบครูที่ปรึกษา
ผ่านระบบ RMIS กิจกรรมโฮมรูม การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณ
ทรัพย์  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการสอนซ่อมเสริม ใช้ระบบ
เยึ่ยมบ้านของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน/นักศึกษา (ปวช. จำนวน 233 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.93 , ปวส. 150 คน คิดเป็นร้อยละ 94,66 รวมผู้ออกกลางคัน 119 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.07) โดยผู้สำเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 68.66   
   
 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1. เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาได้มีนโยบายให้ครูผู้สอนได้มีการวัดประเมินผลผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติ  
และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีผลสัมฤทธิ์  ดังนี้  
  1)  จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.  ที่เรียนในรายวิชาต่างๆ  มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน
จำนวน 618 คน  จากจำนวนนักศึกษาผู้เรียนทั้งหมด  จำนวน 724 คน 
 2)  จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวส.  ที่เรียนในรายวิชาต่างๆ  มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน
จำนวน  310  คน  จากจำนวนนักศึกษาผู้เรียนทั้งหมด  จำนวน 311  คน 
 3)  จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.  และปวส.  ที่เรียนในรายวิชาต่าง ๆ  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 951  คน  จากจำนวนนักศึกษาผู้เรียนทั้งหมด  จำนวน 1035  คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 1)  จำนวนร้อยละของผู้เรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 
85.35  มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 2)  จำนวนร้อยละของผู้เรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ   
99.67  มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 3)  จำนวนผู้เรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  และระดับชั้น  ปวส.  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 89.66  คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 3.  ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้กำหนดให้ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ได้สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ 
และสร้างกิจนิสัยที่ดี โดยผู้เรียนจะถูกครูผู้สอนได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา  
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มีการกำหนดคะแนนการวัดประเมินผลร้อยละ 20 จึงทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการสร้างคุณลักษณะ
นิสัยที่ดีตามข้อกำหนดของหลักสูตรการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 1. เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู ้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที ่ผ่านมา2563 มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
 -ระดับ ปวช. 3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 175 คน มีงานทำ จำนวน 33 คน ประกอบอาชีพอิสระ 
8   คน ศึกษาต่อ จำนวน 115 คน ว่างงาน จำนวน 19 คน 
 -ระดับ ปวส. 2 สำเร็จการศึกษา จำนวน 203   คน มีงานทำ จำนวน 54 คน    ประกอบอาชีพ
อิสระ 51 คน ศึกษาต่อ จำนวน   10 คน ว่างงาน จำนวน 42 คน 
 
 2. เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ  76.50 ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ 2563  มีงานทำใน
สถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ    
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 3. ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงต่อไป 
 
2) จุดเด่น  
  จุดเด่น  
 จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู ้ประกอบการหรือ       
การประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจ ตลอดจนการนำแผนธุรกิจไป
ใช้ประโยชน์หารายได้ระหว่างเรียน พัฒนาการนำกระบวนการพัฒนาทักษะ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
3) จุดที่ควรพัฒนา  
 - การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
 - การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ควรปรับพื้นฐานผู้เรียน ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
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 1. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1. เชิงปริมาณ 
       (1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานโดยมีการประสานงานกับ 
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 1 สถาน
ประกอบการ จำนวน 1  สาขาวิชาที่เข้าร่วมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
       (2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน คือ การจัดการโลจิสต์ติกและซัพพลายเชน 
 (3) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาโดยมีการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามประเภทวิชา  จำนวน  1  สาขาวิชาคือการจัดการโลจิสต์ติกและซัพพลาย
เชน 
 2. เชิงคุณภาพ 
        (1) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 
100 
        (2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับสถานประกอบการหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ  100 
        (3) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาโดยมีการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงไว้ 
ผลการประเมินคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบโดยการประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานในชุมชน
ท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ จากผลของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  
 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดเพิ่มเติม 
 1.  เชิงปริมาณ 
 (1) สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
เพ่ิมเติม จำนวน  19  สาขาวิชา   
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1)  สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
เพิ่มเติม จำแนกตามประเภทวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจำนวน 19 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ  
100  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะใน 3 ประเภทวิชา จำนวน 19 สาขาวิชา 
โดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1) ครูผู้สอนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา จำนวน 55  คน 
 (2) สถานศึกษาจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 108  แผนการเรียนรู้  
 (3) สถานศึกษากำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำแผนจัดการเรียนรู้สู่  การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบโครงการ   PJBL การใช้ใบช่วยสอน จำนวน 108 
แผนการเรียนรู้ 
 (4) ครูผู ้สอนจัดทำแผนจัดการเรียนรู ้ที ่มีการกำหนดสื่อที ่ใช้ในการเรียนการสอน  เครื ่องมือ  
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 108 แผนการ
เรียนรู้ 
 (5) แผนจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการประเมินที่หลากหลายเหมาะกับสถานการของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจำนวน 108 แผนการ
เรียนรู้ 
  2. เชิงคุณภาพ 
 (1) ครูผู้สอนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  จำนวน 55 คน คิดเป็น  ร้อยละ 100 
 (2) แผนจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนรู้สู ่  มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติและการจัด
กิจกรรมที่หากหลาย กำหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  เครื่องมือ  อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจั ดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม และกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการประเมินที่
หลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3.  ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสถานศึกษามอบหมายให้
ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยแผนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง   
 
 
 
 
 2. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้จัดการเรียนการ
สอน 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1) ครูผู้สอนจัดทำแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้จัดการเรียน
การสอน 55  คน 
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 (2) สถานศึกษากำหนดให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งหมด 108  แผนการเรียนรู้ 
             (3) แผนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพมีจำนวนทั้งหมด 108 
 แผนการเรียนรู้ 
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1) ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สถานศึกษามอบหมายทุกรายวิชาที่ดำเนินการสอนคิด
เป็นร้อยละ 100 
 (2) สถานศึกษาได้กำหนดการจัดทำแผนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 (3) แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ครูทำหน้าที่สอนนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น
ร้อยละ 100   
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3. ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้กำหนดให้ครูผู ้สอนทุกคนดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติจริงโดยมี
จุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางทักษะวิชาชีพ  มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  ดังนั้น
แผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจึงมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยแผนการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆต้องสามารถ
นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านอาชีพผลการประเมินการ
จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   
 3. การจัดการเรียนการสอน 
 1. เชิงปริมาณ 
        (1) ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน  55  คน 
        (2) ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 55 คน 
        (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแผน ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย จำนวน 55 คน 
       (4) ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 55 คน 
       (5) ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 55 คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
      (1) ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ร้อยละ 100 
       (2) ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอนร้อยละ 
100 
       (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแผน ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ร้อยละ 100 
      (4) ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ร้อยละ 100 
      (5) ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทำวิจัย เพ่ือคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100   
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 3.  ผลสะท้อน 
               ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนและมีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1. เชิงปริมาณ   
 (1) ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลและสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียน และรายวิชา  จำนวน  55  คน 
 (2) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จำนวน 55  คน 
 (3) ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  จำนวน  55  คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1)  ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลและสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียน และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100   
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
 (1)  ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลและสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียน และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้วิธีการเสริมแรงและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยครูที่ปรึกษาจะออกเยี่ยมบ้านเพื่อลด
ปัญหาการออกกลางคัน ให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียนและด้านอ่ืน ๆ  
 
 
 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  1.เชิงปริมาณ 
        (1) ครูผู้สอนจัดทำแผนการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  55  คน 
        (2)  มีการนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จำนวน  55  คน 
  2. เชิงคุณภาพ 
        (1) ครูผู้สอนจัดทำแผนการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน
นวัตกรรมได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ร้อยละ 100  
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3.ผลสะท้อน 
 (1)  สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรครูให้ได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างสม่ำเสมอ   
 (2) สถานศึกษาให้การสนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอก 
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 6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1)  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน จำนวน 62 
ห้อง 
 (2)  มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อมีบุคคล Login เข้า Server  
 (3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา ทั้งหมด 6 อาคาร 
 (4)  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา RMS ,SMIS ,Moodle 
 (5)  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา RMS ,SMIS ,Moodle 
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1)  สถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา   
ครบทุกฝ่ายคิดเป็นร้อยละ  100 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
 (1)  สถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ครบทุกฝ่ายคิด
เป็นร้อยละ  100 

 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

 1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1. เชิงปริมาณ 
  (1)  ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษาครบ      
     จำนวน  19  สาขาวิชา 
  (2)  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้าน  
     ต่างๆ  ครบจำนวน  19  สาขาวิชา 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
RMS,SMIS  
  (4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การรายงานการเข้าใช้ระบบ RMS 
  (5) ผู ้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการศึกษา 
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1)  ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  ร้อยละ 100    
 (2)  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้าน  
     ต่างๆ  ร้อยละ 100 
 (3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
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 (4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ใน การบริหารจัดการศึกษา   
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
 (1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ RMIS  
 (2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  
 
 
 
  2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  1.  เชิงประมาณ 
 (1)  สถานศึกษามีอาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการและมีการพัฒนา
ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  จำนวน  62 ห้อง 
 (2)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคาร     สถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  และสิ่งอำนวยความ     สะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้บริการ  โดยการ     มีส่วนร่วมของครู  บุคลากรและผู้เรียน  จำนวน   
62 ห้อง 
 (3)  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ ฯลฯ  ตามแผนงาน
โครงการที่กำหนดให้แก่ผู้เรียน  62 ห้อง 
 (4)  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ   ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ให้แก่ผู้เรียน  จำนวน  1035 คน 
 (5)  สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่  ห้องเรียน         
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
 2. เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ  ในการให้บริการผู ้เรียนอย่างเพียงพอ  และมีการดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  บุคคลเป้าหมาย จำนวน 1035  คิดเป็นร้อยละ  100 
ผลการประเมินคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 3. ผลสะท้อน 
      1) สถานศึกษามีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
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      2) การวางแผนและการบริหาร ได้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ 
ประกอบให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเพียงพอในทุกสาขาวิชา เช่น   
  2.1) ห้องสำหรับเรียนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 
         2.2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และงานสนับสนุน 
การเรียนการสอน จำนวน มาก 
        2.3) ซุ้มและศาลาสำหรับพักผ่อนและทบทวนบทเรียน  
        2.4) มีถังขยะประจำอาคารทุก ๆ อาคาร   
       2.5) มีถังดับเพลิงติดไว้ภายในทุก ๆ ชั้น และทุก ๆ อาคารที่เป็นจุดเสี่ยง  
        2.6) มีระบบกล้องวงจรปิดติดไว้ในจุดเสี่ยง   
        2.7) มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเพียงพอกันนักเรียน นักศึกษา  
       2.8) แผนการจัดระบบซ่อมบำรุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดสรร
งบประมาณท้ังการซ่อมบำรงุรักษาตามระยะเวลาและเมื่อมีเหตุ ภาวะฉุกเฉิน 
        2.9) ด้านห้องเรียน การจัดสภาพห้องเรียนจะต้องเอื้อต่อการเรียนการสอน ช่วยให้การ
เรียนการสอน เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีและมีประสิทธิ์ภาพ โดยจัดพื้นที่การใช้ประโยชน์ และจัดบริเวณให้เหมาะสม  
  
 3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  1. เชิงปริมาณ 
                  (1)  สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในสถานศึกษาในอาคารต่างๆ 
ได้แก่ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิบริการ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารอ่ืน  จำนวน  6  อาคาร 
                  (2)  สถานศึกษามีระบบประปา  หรือน้ำดื ่ม  น้ำใช้อย่างเพียงพอในการให้บริการแก่     
บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษา  จำนวน  1035  คน 
      (3)  สถานศึกษามีถนน  ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาสะดวกปลอดภัยมี
ระบบระบายน้ำ  ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา โยงเชื่อมต่ออาคาร
ต่างๆในสถานศึกษา  จำนวน 6 อาคาร ขนาดกว้าง 7 เมตร  
  (4)  สถานศึกษามีระบบสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย  สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร 
ประจำอาคารอำนวยการและอาคารสำนักงานต่างๆ จำนวน 6 อาคาร 
 (5)  สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  โดยมีผู้รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน และครู     
บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 78  คน 
 (6)  สถานศึกษาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ฯลฯ  อย่างต่อเนื่อง 
 2. เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ประกอบด้วย  อาคารเรียน อาคารสำนักงาน  
อาคารปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  และอาคารอื่นๆ  จำนวน 6 อาคาร ให้บริการแก่ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ผู้เรียน  จำนวน 1035 คน โดยได้ดำเนินการ ตามข้อที่ (1) - (6)  ในการอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่บุคคลเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ  
ผลการประเมินคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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  3. ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ระบบไฟฟ้าใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 22KV4     
 
 4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ให้บริการแก่บุคคลเป้าหมาย 1035  คน 
 (2)  สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการ ที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา  ค้นคว้าของครูของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้สนใจ  จำนวนไม่น้อยกว่า 896 คน  ใน  19 สาขาวิชา 
 (3) ศูนย์วิทยบริการมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู ้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ2560 ที่กำหนดให้นักศึกต่ำกว่าปริญญาตรี 
10 เล่ม/คน ที่กำหนด  10 เล่ม/คน  มีระบบการสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอให้แก่ผู้เรียน  จำนวน 1035 คน 
  2. เชิงคุณภาพ 
 (1)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ให้บริการแก่บุคคลเป้าหมาย 1035  คน 
 (2)  สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการ ที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา  ค้นคว้าของครูของบุคลากร
ทางการศกึษาและผู้เรียนหรือผู้สนใจ  จำนวนไม่น้อยกว่า 896 คน  ใน  19 สาขาวิชา 
 (3) ศูนย์วิทยบริการมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   10 
เล่ม/คน เพียงพอต่อความต้องการทุกคน  
ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 
 3. ผลสะท้อน   
 มีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ไม่น้อยกว่า วันละ 100  คนข้ึนไป 
 
  5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1) สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10 G 
 (2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู ้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1) สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10 G  
 (2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู ้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  
ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3. ผลสะท้อน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10 G ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
สืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ ผลการประเมิน 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1)  สำรวจความพร้อมของสถานประกอบการหน่วยงาน  โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)  ในการจัดการอาชีวศึกษา  จำนวน  10  สาขาวิชา  ร่วมกับสถาน ประกอบการ  จำนวน  6  แห่ง คือ  
  1.บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  
  2.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
  3.บริษิทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
  4.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสวนสัตว์ขอนแก่น  
  5.บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซููเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  6.บริษัท เอไอยู เอ็คดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด 
 (2) จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียน  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานองค์การ  ประชาสัมพันธ์  แนะแนวผู้เรียน  จำนวน  10 สาขาวิชา 
 (3) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จำนวน  10 สาขาวิชา 
 (4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ระบบทวิภาคี จำนวน 10 
สาขาวิชา 
 (5) สรุปรายงานผลการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีเกี ่ยวกับการสำเร็จการศึกษา การ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  โดยสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  จำนวน 10 สาขาวิชา 
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1)  สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  ตามข้อที่ (1) - (5)  ใน 10 
สาขาวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100    
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3. ผลสะท้อน 
 นักเรียน/นักศึกษามีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย มีรายได้ระหว่างเรียน 100% จบแล้วมีงาน
ทำ    
 2. สถานศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 
                      1. ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษาเทคนิคน้ำพอง (RMS) 
          2. ระบบรับ-ส่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (AMS e-Office) 
          3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
          4. ระบบบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาเทคนิคน้ำพอง (myPSD) 
          5. ระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 
          6. ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (R-idplan) 
          7. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) 
          8. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 

2) จุดเด่น  
 1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบทวิภาคี 
 5. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน แหล่งการเรียนรู้ให้มีความพร้อมและเพียงพอ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
- 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 1. เชิงปริมาณ 
     ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน  78 คน 
 
  2. เชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนปฏิบัติงานประจำปี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดสอนสาขางาน ระบบ
เทคโนโลยีสายส่ง  
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  3. ผลสะท้อน 
        สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
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 2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1. เชิงปริมาณ 
 (1) สาขาวิชามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น  ๆ เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง 
 (2) สาขาวิชามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู ้เชี ่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสาขา
งานที่สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 
 (3) สาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม 
 (4) สาขาวิชามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. เชิงคุณภาพ 
 (1) สาขาวิชามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพครู และครูฝึกในสถานประกอบการ ร้อยละ 100 
 (2) สาขาวิชามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู ้เชี ่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสาขา
งานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 (3) สาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม 
 (4) สาขาวิชามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  3. ผลสะท้อน 
 นักเรียน/นักศึกษา ได้ปฏิบัติจริงจากการบริการซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ในสาขางานของตนและเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่มารับบริการ ประกอบด้วย แผนกช่าง
ยนต์ บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร จักรยานยนต์ รถยนต์  
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ซ่อมเครื่องเสียง โทรทัศน์  
  - แผนกไฟฟ้ากำลัง  บริการ  ซ่อมพัดลม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 อีกทั้งมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อระดม
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  
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  3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  1. เชิงปริมาณ 
  (1) สาขาวิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน จำนวน   300  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
  (2)  สาขาวิชาจัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเข้าร่วมกิ จกรรม
บริการวิชาการ จำนวน 298 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  (3)  สาขาวิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ จำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  (4)  สาขาวิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา จำนวน  288 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. เชิงคุณภาพ 
            นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ   
100 
 3. ผลสะท้อน 
             นักเรียน นักศึกษา โครงการ Fixit Center โครงการจิตอาสาบ้านห้วยเสือเต้น โรงเรียนโครงการจิต
อาสาบ้านคำบง โครงการจิตอาสาสร้างห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำพอง  
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1. เชิงปริมาณ 
 จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2564  มี
จำนวนทั้งสิ้น 153  ผลงาน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 153 ผลงาน  โดยนำชิ้นงานไปใช้ในระดับจังหวัด 
จำนวน  11  ชิ้น ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้รับการยอบรับจากชุมชน    
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 3. ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 153 
ชิ้น  นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 153 ชิ้น (นำไปใช้ในสถานศึกษาตามแผนกวิชาหรือตามงานต่าง ๆ  และได้มี
การนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพกับชุมชน จนได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี 
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2) จุดเด่น  
 1. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 2. สถานศึกษาส่งแสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และ
จิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การพัฒนาผลงานของผู้เรียนในด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้มีคุณภาพ
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์และการแข่งขัน 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนในการจัดทำสิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้มีคุณภาพเพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์และการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100)/100 

100.00 

 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 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

68.00 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)    
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(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 

 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) 

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 
25 

100.00 

 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 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 
85 

100.00 

 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 ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 
65 

100.00 

 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 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
30 

100.00 

 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 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 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 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 3 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 
15 

20.00 

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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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

 
 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 94.55 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.05 

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) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

- สถานการศึกษาไม่ได้กำหนดมาตรฐานเพิ่ม 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการอบรมระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (E-Student) 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาการคิดด้วยคณิตศาสตร์ 
4. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ /โครงการสุภาษิตสำนวนไทย 
5. โครงการวันสุนทรภู่ 
6. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อน

สำเร็จการศึกษา 
7. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเนื่องในวันคริสต์มาส 

(Chritmas Day) 
8. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและนิทรรศการ

วิชาการ 
9. โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ 
10. โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ STEM ประจำปี

การศึกษา 
11. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ /โครงการสุภาษิตสำนวนไทย 

ประจำปีการศึกษา 
12. โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง (มสตรวิทยา) ช่างกลโรงงาน 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านอบรมการเขียแผนธุรกิจ 
14. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 

(ด้านการศึกษา) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ 
2. โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ STEM  
3. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
4. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

5. โครงการจ ัดการแข ่ งข ั นก ีฬาอาช ี วศ ึกษาระด ับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ /ระดับชาติ  

6. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
7. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
8. โครงการเตรียมนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมมูลนิธิสถิร

คุณ 
9. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมอัตล ักษณ์ 

"สุภาพ มีวินัย ใจอาสา" 
10. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

ระดับภาค  
11. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดขอนแก่น 
12. โครงการงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค/ชาติ 
13. โครงการเตร ียมประเมินกองล ูกเส ือ - เนตรนาร ีว ิสามัญ

ระดับอศจ./ภาค/ชาติ 
14. โครงการประชุมองค์การฯและแข่งข้นทักษะระดับ อศจ./ภาค/

ชาติ 
15. โครงการประชุมองค์การฯและแข่งข้นทักษะระดับ สถานศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. โครงการกิจกรรม Big Cleaning day 
3. โครงการวันมหาธีรราชเจ้า  
4. โครงการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งขาติ 
5. โครงการวันสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ทุกชมรม) 
7. โครงการตรวจสารเสพติด 
8. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 
9. โครงการอบรมแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
10. โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลกและปลูกต้นไม้ 
11. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 
12. โครงพิเศษและบริการชุมชน (อำเภอยิ้ม) 
13. โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยเช้าวันศุกร์ พ้นทุกข์ 

ใจเบิกบาน  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

14. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกอวท.ระดับ
สถานศึกษา 

15. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกอวท.ระดับ
สถานศึกษา 

16. โครงการวันชาติ 5 ธันวาคม และปลูกต้นไม้ 
17. โครงการวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 
18. โครงการวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต รัชการที่ 9 
19. โครงการวันแม่แห่งชาติ ในรัชกาลที่ 9 และปลูกต้นไม้ 
20. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  
21. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 

กรกฏาคม รัชกาลที่ 10 และวันปลูกต้นไม้ฯ 
22. โครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
23. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี 
ทรงพระชนพรรษา 42 พรรษา  

24. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา 
25. โครงการสมุดบันทึกความดี 
26. โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม  
27. โครงการกิจกรรม Big Cleaning day 
28. โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ  
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3. โครงการจัดทำแผนการเรียน 
4. โครงการนิเทศการสอน 
5. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ 
6. โครงการพัฒนาการคิดด้วยคณิตศาสตร์ 
7. โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ STEM  
8. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและนิทรรศการ

วิชาการ  
9. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ /โครงการสุภาษิตสำนวนไทย  
10. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิญวิทยากรเฉพาะด้าน) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

11. โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง (มสตรวิทยา) ช่างกลโรงงาน 
12. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 

(ด้านการศึกษา) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  
2. โครงการแข่งขันทักษะวิขาขีพ 
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิญวิทยากรเฉพาะด้าน) 
4. โครงการ "พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 
5. โครงการจัดทำแผนการเรียน 
6. โครงการนิเทศการสอน 
7. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
8. โครงการอบรมภาวะผู้นำและจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
9. โครงการประดับแถบ 2 สี ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ 
10. โครงการประดับแถบ 3 สี ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ 
11. โครงการปรับพฤติกรรมผู้เรียน (แก้กิจกรรม) 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  

2. โครงการปรับพฤติกรรมผู้เรียน (แก้กิจกรรม) 
3. โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม  
4. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา 
5. โครงการประชุมผู้ปกครองสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. โครงพิเศษและบริการชุมชน (อำเภอยิ้ม) 
7. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
8. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
9. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
10. โครงการอบรมระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (E-Student) 
11. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 
12. โครงการอบรมแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
13. โครงการ "พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 
14. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
15. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกัน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการวิทยาลัยฯ สวยด้วยมือเรา 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ 

"สุภาพ มีวินัย ใจอาสา" 
3. โครงการเตรียมนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมมูลนิธิสถิร

คุณ 
4. โครงการอบรมภาวะผู้นำและจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
5. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดขอนแก่น  
6. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

ระดับภาค 
7. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
8. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ 
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ  
10. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิญวิทยากรเฉพาะด้าน) 
11. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
12. โครงการแข่งขันทักษะวิขาขีพ 
13. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัย  
14. โครงการอาชีวอาสา  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการประชุมผู้ปกครองสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านอบรมการเขียแผนธุรกิจ 
3. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวศึกษา 
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 

(ด้านการศึกษา) 
5. โครงการอาชีวอาสา  
6. โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง (มสตรวิทยา) ช่างกลโรงงาน 
7. โครงการปรัปรุงระบบห้องเก็บวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
8. โครงการจัดซือครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์  
9. โครงการซื้อคอมพิวเตอร์เข้าห้องสมุด 
10. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานบริการ 
11. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี 
12. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัย 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

13. โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และเลี้ยงปลาดุก หมูป่า เศรษฐกิจชีว
วิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

14. โครงการเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู 
15. โครงการจัดทำห้องสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
16. โครงการทำดีมีรางวัล 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
5. โครงการแข่ขันทักษะวิขาขีพ 
6. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ 
7. โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ STEM  
8. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิญวิทยากรเฉพาะด้าน) 
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