สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ระดับขอประเมิน
1.1.1.ขอประเมินที่อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจํานวน 18 ขอ
1.1.2.ขอประเมินที่อยูในระดับคุณภาพดีเลิศจํานวน 5 ขอ
1.1.3 ขอประเมินที่อยูในระดับคุณภาพดีจํานวน 2 ขอ
1.1.4. ขอประเมินที่อยูในระดับคุณภาพกําลังพัฒนาจํานวน 1 ขอ
1.2 จุดเดน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษดําเรินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษษตามนโยบาย สอศ. อยางมีระบบตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและจัดใหมีระบบคุณภาพภายในปการศึกษา 2561 สงผลใหบรรลุเปาหมาย
ตามกําหนด ดังนี้
1.2.1 ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเปาหมาย
1.2.2 ผูเรียนมีคุณลักษระอันพึงประสงค
1.2.3 ผูเ รียนมีสมรรคถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
1.2.4 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.2.5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.2.6 การบริหารจัดการแบบขอมูลสารสนเทศ
1.2.7 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.8 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.2.10การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเปนเลิศเฉพาะทาง
1.2.11 การพัฒนาสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
1.2.12 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมในดานการศึกษา
1.2.13 การจัดสถานศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2.14 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)
1.3.2 ผูเ รียนสมรรถนะในการเปนผูประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 สงเสริมระบบดูแลผูเรียน
1.4.2 สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
1.4.3 สงเสริมการสรางอาชีพสรางรายไดดวยธุรกิจใหม(Startup)
1.4.4 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลคาสินคา และตอยอดเปนสินคาเศรษฐกิจ
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
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การสรางความเชื่อมั่นวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษไดดําเนินการโครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝกในสถานประกอบการ
2.2 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณ /ฝกอาชีพ
2.3 โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
2.4 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงค วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษไดดําเนินการโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมตามระบบกระบวนการ และบรรลุวัตถุประวงคของโครงการโดยไดรับรางวัล
สถานศึกษาคุณธรรมนอมนําศาสตรพระราชา พัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหไว ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
ชื่อโครงการ อบรมการเขียนแผนธุรกิจสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ดวยรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดยอม
เพื่อเปนรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสูการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ โดยเรงรัดการดําเนินการ
ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเปนรูปธรรม อาทิ สตารทอัพไทยแลนด
ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูประกอบการรายใหมไดนําเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจและมี
ความเปนไปไดในการตอยอดไปสูเชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหผูที่สําเร็จการศึกษามีความรูดานธุรกิจสามารถออกไปเปนผูประกอบการ
ที่ตั้งตัวไดโดยไมจําเปนตองเขาสูภาคแรงงานเพียงอยางเดียว
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ และระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุก
สาขาวิชาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสนองความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการ
จัดทําแผน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพดวยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะใหมี
ความรูดานการจัดการธุรกิจอยางแทจริง ตลอดจนพัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรค ( Creative thinking)
ใหกับผูเรียน สามารถประกอบธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 พัฒนาศักยภาพและสรางแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ
4.2.2 สนับสนุน สรางโอกาสใหผูเรียนอาชีวศึกษา ไดมีธุรกิจเปนของตนเอง
4.2.3 เตรียมความพรอมใหแกผูเรียนอาชีวศึกษาที่มีธุรกิจ เพื่อสืบทอดกิจการ
4.2.4 เสริมสรางศักยภาพครูใหมีองคความรู ดานการเปนผูประกอบการและการจัดการศึกษาดาน
ธุรกิจ
4.3 กรอบแนวคิด(ถามี)
4.4 วิธีการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการวางแผน (
Plan)
4.4.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.4.2 จัดเตรียมหลักสูตรในการฝกอบรม
4.4.3 จัดหาวิทยากรในการฝกอบรม
ขั้นการดําเนินงาน(
Implementation)
4.4.4 ประสานงานผูที่เกี่ยวของ
4.4.5 จัดเตรียมสถานที่
4.4.6 ดําเนินงานตามโครงการ
ขั้นการประเมินผล (
Evaluation)
4.4.7 แจกสอบถามความพึงพอใจของ
4.4.8 ดําเนินการประเมินผลโครงการ
4.4.9 ติดตามขอมูลผูที่เขารวมโครงการฯภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
4.5 ผลการดําเนินงาน
4.5.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและสมารถประกอบธุรกิจ
4.5.2 ผูเขารวมโครงการฯสามารถเขียนแผนธุรกิจได
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
4.6.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูและทักษะจากการฟงบรรยายและฝกปฏิบัติจริง
4.6.2 นักเรียนนักศึกษานําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชในการเริ่มตนเปนผูประกอบการ
รายใหมได
4.6.3 ครูที่ปรึกษานําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนการสอน

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
82 ม.1 ตําบล จานใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท
045-811-053 โทรสาร 045-811-053
E-mail ktl_sisaket@hotmail.com Website www.ktl.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ เดิมเปน วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ ไดจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสูชนบท จังหวัดศรีสะเกษ ไดทําหนังสือถึงกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2534 เพื่อขอสนับสนุนในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ ระดับอําเภอ และในชวงดังกลาว
นายพิสุทธิ์ บุญเจริญ ศึกษาธิการอําเภอกันทรลักษไดมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบานจานทองกวาววิทยาและได
ปรึกษาหารือในการหาที่ดินสําหรับสราง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ โดย นายอําไพ บุญเริ่ม ผูอํานวยการ
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โรงเรียนบานจานทองกวาววิทยา ไดเสนอที่ดินซึ่งอยูตรงกันขามกับโรงเรียน บานจานทองกวาววิทยา เปนที่ดิน
สาธารณประโยชนมีเนื้อที่ประมาณ 100 กวาไร มีการคมนาคมสะดวกและประชากรโดยรอบอาศัยอยู
หนาแนน ตอมาในวันที่ 22 ตุลาคม 2534 นายอําเภอกันทรลักษนายสุรินทร พันพฤกษ ไดพิจารณาทําเรื่อง
เสนอขอใชที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติ โดยมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายจํานงค โพธิสาโร ไดมีบทบาทในการรวมติดตอประสานงานการจัดตั้ง วิทยาลัย
การอาชีพกันทรลักษ จนไดรับความสําเร็จ ในการนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง ใหความ
เห็นชอบจึงไดมีคําสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 2921/2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535 แตงตั้งให นายไพฑูรย ธนสี
ลังกูร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย เปนผูประสานในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ พรอมจัดสรร
งบประมาณจํานวน 28.7 ลานบาท เพื่อดําเนินการกอสราง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ ไดทําการเปดสอน
รับนักเรียนนักศึกษารุนแรก ปการศึกษา 2539 ใน 4 สาขาวิชาไดแก สาขาวิชาชางยนตสาขาวิชาชางไฟฟา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาพณิชยการ ตอมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2539 วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ
ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เดินทางมาเปนประธานพิธีเปดวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษอยางเปนทางการ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2555 นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ ได
ดําเนินการทําหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ตอมาในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ไดรับประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพกันทรลักษ เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ลง
นามโดย นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
2556 นางศิริพร กิจเกื้อกูลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเดินทางมาเปดปายวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษอยาง
เปนทางการ
ปจจุบัน นายโสภามะเครือสีดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยฯมีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน
109 คน
นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.ปวส. และนักศึกษาทวิศึกษาจํานวน 2,895 คน
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษไดจัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติ และ การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับนักเรียนจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา เขาศึกษาตอหลักสูตร 3 ป ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต
2. สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
- สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ
3. สาขาวิชาชางกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล
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- สาขางานเทคนิคการผลิต
4. สาขาวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานไฟฟากําลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส
๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
6. สาขาวิชากอสราง
- สาขางานกอสราง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการตลาด
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับนักเรียนจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. , มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาเขาศึกษาระยะเวลา 2 ป ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
3. สาขาวิชาชางกลโรงงาน
- สาขางานเทคนิคการผลิต
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลไฟฟา
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
6. สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลไฟฟา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาการพัฒนาเว็บเพจ
3. สาขาวิชาการตลาด
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- สาขางานการตลาด
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
- วิชาชางเชื่อมผลิตภัณฑ (งานการทําเหล็กดัด)
- วิชาชางซอมบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาภายในบาน
3.2 การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
3.2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- วิชาชางติดตั้งไฟฟาในอาคาร
- วิชาชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
- วิชางานเครื่องยนตเล็ก
- วิชาบริการจักรยานยนต
- วิชาชางประกอบตูลําโพงกระจายเสียงกลางแจง
- วิชาชางประกอบเครื่องขยายเสียงกําลังสูง
- วิชาชางเชื่อมไฟฟาเบื้องตน
- วิชาชางเชื่อมไฟฟางานแผน
3.3 การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 90 ชั่วโมง
- ซอยผม ตัดผม Advance
- ตัดผมชายสไตลสมัยนิยม
- นวดสปาเทาเพื่อผอนคลาย
- เสริมสวยพื้นฐาน
สภาพชุมชน
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ทุงนาสลับปาโปรง สภาพพื้นดินเปนดินรวนปนทราย การ
คมนาคมสะดวก มีถนนสายหลัก กันทรลักษ – กันทรารมย ตัดผาน ถนนภายในตําบลสวนใหญมีการปรับปรุง
อยูในสภาพดีมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน และหนาวจัดในฤดูหนาว เพราะไดรับอิทธิพลลมหนาวจากประเทศจีน
จึงทําใหอากาศหนาวเย็น และแหงแลงทั่วไป สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกในชวงเดือนกันยายน เมื่อพิจารณาสภาพ
ลมฟาอากาศแลว แบงได เปน 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูรอนตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – เดือน เมษายน
ฤดูฝนตั้งแตเดือน พฤษภาคม – เดือน ตุลาคม
ฤดูหนาวตั้งแตเดือน พฤศจิกายน – เดือน มกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป
26.15 องศาเซลเซียสเดือนที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ เดือน ธันวาคม ประมาณ
12.8 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนเมษายน อุณหภูมิประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธมากที่สุด ในชวงเดือน กันยายน เฉลี่ยสูงสุด 88.20 % ซึ่งเปนชวงฝนตกหนัก และความชื้น
สัมพัทธต่ําสุดเฉลี่ย ประมาณ 22 % ในชวงเดือนกุมภาพันธสภาพเศรษฐกิจอาชีพที่ทํารายไดใหกับประชากร
มากที่สุด คือ เกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ไดแก ขาว และพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ยางพาร
าพืช
เศรษฐกิจ เชน เงาะ ทุเรียน มะละกอ เปนตน ดานการเลี้ยงสัตว เกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงไวเพื่อบริโภค
ภายในครอบครัว และนําบางสวนมาจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม สวนดานอุตสาหกรรม มีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตร ไดแก โรงสีขาวขนาดใหญ โรงงานแปงมันสําประหลังทาทราย
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สภาพสังคม
เปนสังคมชนบทแบบเกษตรกรรมประกอบดวยประชากรหลายกลุม ไดแก ชาวลาวชาวเขมรและ
สวย โดยภาษาที่ใช ไดแก ภาษาอีสานเขมรและสวย สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประชากรสวนใหญ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจางและคาขาย
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
แรกเขา
สําเร็จการศึกษา
ปวช.3
814
315
ปวส.2
335
276
รวม
1149
591
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
ระดับชั้น
แรกเขา
ปวช.3
773
ปวส.2
358
รวม
1131
ขอมูลบุคลากร

2561
สําเร็จการศึกษา
433
259
692

คิดเปนรอยละ
38.70
82.39
51.44
คิดเปนรอยละ
56.02
72.35
61.18
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ทั้งหมด มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน)
(คน)
(คน)

ประเภท
ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/
รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ
ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับ
การรับรอง
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น
ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ

5

5

-

13

13

13

0
21
0
36
22

21
23
-

18
36
-

12

-

-

70
109

57
57

67
67

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)
6
3
0
0
0
0
1
0
0
10

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)
4
3
0
0
0
0
1
0
0
8

รวม(สาขาวิชา)
10
6
0
0
0
0
2
0
0
18

จํานวน(หลัง)
3
8
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ประเภทอาคาร
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(หลัง)
1
1
4
17
จํานวน(บาท)
5,059,610.00
7,617,107.00
28,167,693.00
21,277,120.00
2,913,200.00
65,034,730.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ฝมือดี มีวินัย ใฝคุณธรรม นําสังคม
อัตลักษณ
ฝมือดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ
ผูนําบริการวิชาชีพสูชุมชน
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
มุงมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ใหมีมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณธรรม คุณภาพ
สอดคลองกับตามความตองการของตลาดแรงงาน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษาสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
2. จัดการศึกษาวิชาชีพตามความตองการของชุมชน
3. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐและสรางองคความรูเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ
4. บริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน
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เปาประสงค
1. ผูเรียนมีคุณภาพและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. นักเรียน นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันและองคกรระหวางประเทศ
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
2. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ
3. สงเสริม พัฒนาจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพที่ตรงกับความตองการของชุมชน
4. สงเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และองคความรูดานอาชีวศึกษา
5. จัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมมาภิบาล
6. สรางเครือขายในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7. สรางเครือขายในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา
2560
รายการ
รางวัล
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน “คีมตัด
ครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีท ( Metal Sheet Cutting
ชนะเลิศ
Groove Pliers)” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึก
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดาน
ชนะเลิศ
การแพทยและ ชีวอนามัย กลุมที่ 6.1
ชาสมุนไพรออรแกนิก Long young Organic Tea ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่ 7.2
เข็มขัดผาไทย สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลป
รอง

ระดับ ใหโดย
ภาค

สํานักงานอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
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รายการ

รางวัล ระดับ
ชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่ 7.1 รอง
จังหวัด
ผลงาน “ไทยเบอรี่แยม (แยมตะขบ) Thai Berry jam”
ชนะเลิศ
กิจกรรมผจญภัย หมูลูกเสือชาย งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
ชนะเลิศ ภาค
วิสามัญอาชีวศึกษา ชอสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
ไดรับรางวัลดีเดน กลุมลูกเสือวิสามัญ กลุมที่ 2 คายยอยที่ 3 งาน
รางวัล
ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ชอสะอาด
ภาค
อื่นๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
โลรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมนอมนําศาสตรและราชา
ชนะเลิศ จังหวัด
พัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม

ใหโดย
อศจ.ศรีสะเกษ
สอศ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สอศ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ในระดับที่มี
รอง
ภาค สอศ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณภาพ ในกิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสายอาชีพ ชนะเลิศ
ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ตนแบบในการประชุมสัมมนา แลกเปลีย่ นเรียนรูและ
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
รางวัลอื่นๆ ชาติ
จัดแสดงผลงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
โลรางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนํายอดเยี่ยม
ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
อาชีวศึกษา
นายศักดาวุธโกมลศรี
ชนะเลิศ จังหวัด
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะงานการติดตั้งไฟฟา
ดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. ทีม 2 คน
นายบุญจันทรโตมร
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะงานการติดตั้งไฟฟา
ดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. ทีม 2 คน
นายประสิทธิ์จันพูล
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
รองชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร PLC
นายวีรยุทธเลิศสิทธิ์
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร PLC
นายวงกตจิตรประเสริฐ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.
ทีม 2 คน
นางสาวจรินทร ทองพิระ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพิมพอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช. เดี่ยว
นางสาวฐิติชญา ภิบาลวงษ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช. เดี่ยว
นางศริญญาผาแกว

ใหโดย

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช. เดี่ยว
นางสาวสาวิตรีบุญงอก
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการนําเสนอขาย
สินคา “The Marketing Challenge” ระดับ
นางนงลักษณศรีชา
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ ปวส. ทีม 5 คน
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษระดับ
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษระดับ
นางสาวทราทิตย ชิดชม
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษระดับ ปวช.
นางสาวทราทิตยชิดชม
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประว
นางสาวณญาดาอุราเลิศ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษระดับ ปวช.
นางสาวณญาดาอุราเลิศ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประว
นางธนิตาสมนิยาม
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ
นางธนิตาสมนิยาม
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะพื้นฐาน การ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาตร
นางสาวณัตติยา หลอวินิจนันท
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน
นางเพ็ชราโหมงมาตร
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน
นายบุญแตง ปอมหิน
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการแกปญหาโดย
การใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวช.หรือปวส.
นายบุญแตง ปอมหิน

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การ แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดรอง
เพลงไทยลูกทุง ชาย ระดับ ปวช.หรือ ปวส.
นางสาววันเฉลิมจันทะไพร
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการแกปญหาโดย
การใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวช.หรือปวส.
นายกิตติผลดี
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการแกปญหาโดย
การใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวช.หรือปวส.
นายกิตติผลดี
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดพิณ
ระดับ ปวช.หรือ ปวส. เดี่ยว
นางสาวรุงทิพยพรเสนหา
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการแกปญหาโดย
การใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวช.หรือปวส.
นางสาวคําโฮมคูณสวาง
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดรอง
เพลงไทยลูกทุง หญิง ระดับ ปวช.หรือ ปวส.
นางสาวคําโฮมคูณสวาง
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดรอง
เพลงสากล หญิง ระดับ ปวช.หรือปวส. เดี่ยว
นางสาวคําโฮม คูณสวาง

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดรอง
เพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช.หรือ ปวส.
นางสาวคําโฮม คูณสวาง
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดวง
ดนตรีโฟลคซองคนพันธ R ระดับ ปวช. หรือปวส.
นางสาวคําโฮมคูณสวาง
ครูที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดวง
ดนตรีสากลคนพันธ R ระดับ ปวช. หรือปวส. ทีม
จาสิบเอกชาติชาย ฝอยทอง
ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดวงดนตรีโฟลคซอง
คนพันธ R ระดับ ปวช. หรือปวส. ทีม
จาสิบเอกชาติชายฝอยทอง
ที่ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดวง
ดนตรีสากลคนพันธ R ระดับ ปวช. หรือปวส. ฯ
นายณัฐพลสุขชาติ
ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดวงดนตรีโฟลคซอง
คนพันธ R ระดับ ปวช. หรือปวส. ฯ
นายณัฐพลสุขชาติ
ปรึกษา การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ การแขงขันทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธ R ระดับ ปวช. หรือปวส. ทีม 3
นางวีนัสสุวรรณ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ ภาค

ชนะเลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภท 12 การนําเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ การ
ประกวด “Long young Organic Tea” สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
นางสาววันดีปานฟก
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
ชนะเลิศ จังหวัด
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รองชนะเลิศ ภาค
“คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีท (Metal Sheet
Cutting Groove Pliers)”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
นางสาวปวีณาบุญเสนอ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน ชนะเลิศ จังหวัด
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.2 ผลงาน “ชาสมุนไพรออแกนิก Long young Organic Tea”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ประจําปการศึกษา 2560
นาายศักรินทรวงศภูธร
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐคีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็ก
เมทัลชีท ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นางสาววิมลรัตนโททอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

ใหโดย
ตะวันออกเฉียงเหนือ

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

อศจ.ศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด

รองชนะเลิศ ภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนา
มัย กลุมที่ 6.1 ผลงาน “กระติกวัคซีนอเนกประสงค” สุดยอด
ชนะเลิศ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นางสาววันดีปานฟก
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
ชนะเลิศ
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวปวีณาบุญเสนอ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กลุมที่ 5.1 ผลงาน “ตุกตาเตือนภัย”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
นางวีนัสสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัฑณอาหาร กลุมที่
7.2 ผลงาน “ชาสมุนไพรออรแกนิก Long young organic Tea
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ประจําปการศึกษา 2560
นายศักรินทรวงศภูธร
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางวีนัส สุวรรณ
ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชี
วอนามัย กลุมที่ 6.2 ผลงาน “ผงพอกสมุนไพรสาปเสือ”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นางสาววิมลรัตนโททอง

ชนะเลิศ

ระดับ

ใหโดย

ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษา

ภาค

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

นายฤทธิศักดิ์ฮังกาสี
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลปกลุมที่ 9.2
ผลงาน “เสื้อแซว”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.
ศรีสะเกษ
นายฤทธิศักดิ์ฮังกาสี
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.1 ผลงาน “น้ําปรุงกอยขาวปุน” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาววันดีปานฟก
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางนงลักษณศรีชา
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลปกลุมที่ 9.2
ผลงาน “เสื้อแซว”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.
ศรีสะเกษ
นางนงลักษณศรีชา
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลปกลุมที่ 9.2
ผลงาน “เข็มขัดผาไทย”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นางสาวปวีณาบุญเสนอ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชาง
สกลนคร

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชาง
สกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางนงลักษณศรีชา
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.1 ผลงาน “น้ําปรุงกอยขาวปุน” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นายศักรินทรวงศภูธร
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวคําโฮม คูณสวาง
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.2 ผลงาน “ชาสมุนไพรออแกนิก Long young Organic Tea
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระด
นางสาววิมลรัตนโททอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวคําโฮม คูณสวาง
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผลงาน “สครับจมูกขาสาลี่” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นางสาวคําโฮม คูณสวาง
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนา
มัย กลุมที่ 6.2 ผลงาน “เปยะขรอบโซปเจล Project Periykrob
Soapgel” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประจําปการศึกษ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชาง
สกลนคร

ชนะเลิศ

อศจ. ศรีสะเกษ

ภาค

รองชนะเลิศ ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชาง
สกลนคร

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

นางสาววันดีปานฟก
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกาษาใน
รองชนะเลิศ ภาค
การดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวพิมพภัทรา เลิศเรืองศิริ
รองชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อศจ. ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผลงาน “สครับจมูกขาวสาลี” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นางนงลักษณศรีชา
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถาน
ศึกาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวสุลัดดายอดกุล
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถาน
ศึกาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาววันดีปานฟก
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลป
กลุมที่ 9.2 ผลงาน “เสื้อแซว” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาววิมลรัตนโททอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถาน
ศึกาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสรีสะเกษ

จังหวัด

นางสาววันดีปานฟก
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลป กลุมที่ 9.2
ผลงาน “เข็มขัดผาไทย” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นางสาววันดีปานฟก
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลลิตภัณฑอาหาร กลุม
ที่ 7.1 ผลงาน “น้ําปรุงกอยขาวปุน” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ ภาค
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ

อศจ.ศรีสะเกษ

อศจ.ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นางศิริรัตนคําเพราะ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีว
อนามัย กลุมที่ 6.1 ผลงาน “กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค”สุด ชนะเลิศ ภาค
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ
นายไพฑูรยพอคา
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.1 ผลงาน “ไทยเบอรี่แยม (แยมตะขบ) Thai Berry jam”สุด รองชนะเลิศ ภาค
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ
นางสาวไพรินทร ทองกันยา
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนา
มัย กลุมที่ 6.2 ผลงาน “เปยะขรอบโซปเจล Project Periykrob
Soapgel” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา

นายประดิษฐ ใจทรง
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงาน “อุปกรณชวยยกแผนไมอัด” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางกิ่งดาวบุญประสิทธิ์
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงาน “อุปกรณเคลื่อนยานรถยนต” สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาวทราทิตยชิดชม
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงาน “อุปกรณเคลื่อนยานรถยนต” สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
วาที่ ร.ท.สายชย ทองแป

ใหโดย

อศจ.ศรีสะเกษ

อศจ.ศรีสะเกษ

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

อศจ.ศรีสะเกษ

ภาค

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนา
มัย กลุมที่ 6.1 ผลงาน “กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค” สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.
วาที่ ร.ท.สายชยทองแป
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กลุมที่ 5.1 ผลงาน “ตุกตาเตือนภัย”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นายอุทัย จรรยากรณ
ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐกระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นายอุทัยจรรยากรณ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กลุมที่ 5.1 ผลงาน “ตุกตาเตือนภัย”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
จาสิบเอกชาติชาย ฝอยทอง
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงาน “คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีท (Metal Sheet
Cutting Groove Pliers)” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
นายศักรินทร วงศภูธร
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผลงาน “สครับจมูกขาวสาลี”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับอศจ. ศรีสะเกษ
นางสาวทัศนีย ศิริงาม
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผลงาน “สครับจมูกขาวสาลี”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับอศจ. ศรีสะเกษ

รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ ภาค

ใหโดย

อศจ.ศรีสะเกษ
อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นายประยุทธจิตราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ การประกวด “Long
young Organic Tea” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
รองชนะเลิศ ภาค
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
นางสาวฐิติชญา ภิบาลวงษ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนา
มัย กลุมที่ 6.1 ผลงาน “กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.
นางสาวฐิติชญา ภิบาลวงษ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กลุมที่ 5.1 ผลงาน “ตุกตาเตือนภัย”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.1 ผลงาน “ไทยเบอรี่แยม (แยมตะขบ) Thai Berry jam”สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นางธนิตาสมนิยาม
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.1 ผลงาน “ไทยเบอรี่แยม (แยมตะขบ) Thai Berry jam”สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นางศริญญา ผาแกว
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร กลุมที่
7.1 ผลงาน “ไทยเบอรี่แยม (แยมตะขบ) Thai Berry jam”สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560
นายวิทยาลัทธิมนต
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนา
มัย กลุมที่ 6.2 ผลงาน “เปยะขรอบโซปเจล Project Periykrob

ชนะเลิศ

ใหโดย

อศจ.ศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
Soapgel” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา
นางสาวปวีณา บุญเสนอ
ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชี
วอนามัย กลุมที่ 6.2 ผลงาน “ผงพอกสมุนไพรสาปเสือ”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นายชินาธิป พรมชา
ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชี
วอนามัย กลุมที่ 6.2 ผลงาน “ผงพอกสมุนไพรสาปเสือ”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นางสาวจิรายุบรรพตพิทักษ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงาน “อุปกรณเคลื่อนยานรถยนต” สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาววันเฉลิม จันทะไพร
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานผลลิตภัณฑอาหาร กลุม
ที่ 7.1 ผลงาน “น้ําปรุงกอยขาวปุน” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาววันเฉลิม จันทะไพร
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลปกลุมที่ 9.2
ผลงาน “เสื้อแซว”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.
ศรีสะเกษ
นางสาววันเฉลิม จันทะไพร
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ดานหัตถศิลปกลุมที่ 9.2
ผลงาน “เข็มขัดผาไทย”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ อศจ. ศรีสะเกษ
นางสาวณญาดา อุราเลิศ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผลงาน “สครับจมูกขาวสาลี”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2560
ระดับอศจ.ศรีสะเกษ
นายชัยนาท วรรณฤทธิ์
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กลุมที่ 5.1 ผลงาน “ตุกตาเตือนภัย”สุดยอด
รองชนะเลิศ ภาค
อศจ.ศรีสะเกษ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
นางสาวลินดา แกวพิกุล
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงาน “อุปกรณเคลื่อนยานรถยนต” สุดยอดนวัตกรรม
รองชนะเลิศ ภาค
อศจ.ศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ
สํานักงานคณะกรรมการ
จ.ส.อ.ชาติชาย ฝอยทอง
รองชนะเลิศ ภาค
การอาชีวศึกษา
ครูผูควบคุม
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
นางศริญญาผาแกว
การอาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค
ครูผูควบคุม
กระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญแตงปอมหิน
รางวัล
อาชีวศึกษาภาค
ภาค
ผูฝกสอน การแขงขันกีฬาวอลเลยบอล ประเภททีม (หญิง)
อื่นๆ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นายบุญแตงปอมหิน
รางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
ชาติ
ผูควบคุมทีมกีฬาวอลเลยบอล
อื่นๆ
การอาชีวศึกษา
นายบุญแตงปอมหิน
รางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
ชาติ
ครูผูควบคุม การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง
อื่นๆ
การอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
นางสาวไพรินทรทองกันยา
รอง
หมอนลายดอกลําดวนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป
นางสาวพิมภัทรา เลิศเรืองศิริ
รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
หมอนลายดอกลําดวนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป
นางสาวลินดาแกวพิกูล
หมอนลายดอกลําดวนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป
นายศักรินทรวงศภูธร
เครื่องทําลายเข็มฉีดยา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานดานการแพทยหรือ
บรรเทาสาธารณภัย
นางศริญญาผาแกว
เครื่องทําลายเข็มฉีดยา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานดานการแพทยหรือ
บรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐกุลรัตน
การขายสินคาออนไลน
นางกิ่งดาวบุญประสิทธิ์
การขายออนไลน
นางวีนัสสุวรรณ
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่
10 องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นางธนิตาสมนิยาม
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่
10 องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นางสาวทราทิตยชิดชม
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่
10 องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นายสุขสันตสิทธิมวล
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่
10 องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นายธเนศนสายเจริญ
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่
10 องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นายบุญแตงปอมหิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ

ใหโดย

รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ชนะเลิศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายชินาธิปพรมชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายบุญแตงปอมหิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นายชินาธิปพรมชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางวีนัสสุวรรณ
ผูควบคุมทีม เซปกตะกรอหญิง
นางสาวจิรายุบรรพตพิทักษ
ผูควบคุมทีม เซปกตะกรอหญิง
นายณรงคนิตนอก
ผูควบคุมทีม เซปกตะกรอชาย
นายศักดาวุธโกมลศรี
ผูควบคุมทีมเซหักตะกรอชาย
นางสาวทราทิตยชิดชม
ครูผูควบคุม
นายสันติไชยประดิษฐ
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอม
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
( Mobile Amplifier )
นายบุญแตงปอมหิน
ครูผูควบคมการประกวดรองเพลงสากล ชาย
นางสาวทราทิตยชิดชม
ครูผูควบคุมการประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง
นายบุญแตงปอมหิน
ครูผูควบคุมการประกวดรองเพลงสากล ชาย
นายบุญแตงปอมหิน
ผูฝกสอนทีมหญิง
นายบุญแตงปอมหิน
เปนผูมีจิตอาสาออกหนวยบริการประชาชนดวยความ
เสียสละ
นายบุญแตงปอมหิน
ผูฝกสอนทีมชาย

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล
อื่นๆ
รางวัล
อื่นๆ
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล
อื่นๆ
รางวัล
อื่นๆ
รางวัล
อื่นๆ

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล
อื่นๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายบุญแตงปอมหิน
ครูผูควบคุมรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทง ชาย
นายบุญแตงปอมหิน
ครูผูควบคุมรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุง ชาย

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายณัฐพลภูภักดี
คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีล
นายถิรวัฒนวงแกว
คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีค
นายวิวัฒนตระการจันทร
คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีล
นายปยณัฐยศศิริ
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
นางสาวสุนิสาสีดา
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
นายภาคภูมิผองแผว
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
นางสาวจิราภรมีเพ็ชร
ชาสมุนไพรออแกนิกส ชาลองยัง
นางสาวกาญจนา เพ็งสุข
ชาสมุนไพรออแกนิกส ชาลองยัง
นางสาววรรณภามีชัย
ชาสมุนไพรออแกนิกส ชาลองยัง

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2560
รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

รางวัลอื่นๆ ภาค
รางวัลอื่นๆ ภาค
รางวัลอื่นๆ ภาค
รางวัลอื่นๆ ภาค
รางวัลอื่นๆ ภาค
รางวัลอื่นๆ ภาค

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สํานักงาคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายณัฐพลภูภักดี
คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีท
นายถิรวัฒนวงแกว
คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีท
นายวิวัฒนตระการจันทร
คีมตัดครอบเขารองหลังคาเหล็กเมทัลชีท
นางสาวเนวลักษณศาลานอย
สครับจมูกขาวสาลี
นางสาววิลาวัลยชาภักดี
สครับจมูกขาวสาลี
นางสาวนวพรประสมศรี
สครับจมูกขาวสาลี
นายปยณัฐยศศิริ
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
นางสาวสุนิสาสีดา
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
นายภาคภูมิผองแผว
กระติกเก็บวัคซีนอเนกประสงค
นางสาวกาญจนา เพ็งสุข
ชาสมุนไพรออแกนิกส ชาลองยัง
นางสาวคัทรินทรเกตุพงษ
Long young Organic Tea
นางสาวดรุณีโคศรี
Long young Organic Tea
นางสาวรัตนกรนิวาท
Long young Organic Tea
นายอดิเทพสิงหทอง
Long young Organic Tea
นายปยณัฐยศศิริ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายภาคภูมิผองแผว

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถาน
ศึกาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

นางสาวธัญญารัตนแตะตอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถาน
ศึกาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวกัญญารัตนขอดฝน
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวปชชุดานาหอม
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอรทัยไกรศรี
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายปยณัฐยศศิริ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายภาคภูมิผองแผว
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวธัญญารัตนแตะตอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกัญญารัตนขอดฝน
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวปชชุดานาหอม
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอรทัยไกรศรี
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายปยณัฐยศศิริ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายภาคภูมิผองแผว
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวธัญญารัตนแตะตอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวกัญญารัตนขอดฝน
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวปชชุดานาหอม
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอรทันไกรศรี
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายนันทวัฒนจันทง
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นายเดชชาติโนนไชย
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นายดนัยณัฐสรอยจิตร
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นายณัฐพลวงคบุตร
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นางสาวพัทรศยาพิมพกัน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นางสาววิลาวัลยชาภักดี
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นางสาววชิญาชมภูบาง
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสากลคน
พันธุ R
นายธนดลยศศิริ
ไดรับรางวัลเลขานุการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย
นางสาวจิราพรมีเพ็ชร
ไดผานการนําเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพในกิจกรรมบมเพาะนัก
ประดิษฐสายอาชีวศึกษา
นางสาวอรวรรณนามเกษ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสรอยเอ็ดเกมส ครั้งที่ 12
นางสาวปยธิดาแสงกลา
ผูเขารวมการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลการแขงขันกีฬา

รางวัล

ระดับ

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รางวัล
อื่นๆ

ภาค

รางวัล
อื่นๆ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

รางวัล
อื่นๆ

ชาติ

ใหโดย

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษา
ธกิาร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมสระดับชาติพิษณุโลกเกมส
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุพรรณิการสุวรรณ
หมอนลายดอกลําดวน การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม
นางสาวสุดารัตนขันติ
หมอนลายดอกลําดวนการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม
นางสาวสุกัญญาสาธรณ
หมอนลายดอกลําดวน การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม
นายพนาพิมพชัย
เครื่องทําลายเข็มฉีดยา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

2561

นางสาววิชญาชมภูบาง
เครื่องทําลายเข็มฉีดยาการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม
นางสาวกัญญารัตนขอดฝน
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึ
กาษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวกินรีสุวรรณ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอารียาบุญทอง
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอรอนงคเครืองสิงห

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวปวีณาสุขชาติ
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นางสาววรรณทนาศรีเนตร
โครงการติดตามประเมินผลและยกยองเชิดชูเกียรติสถาน
ศึกษาในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายบุญหลายบุตรวงษ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
นางสาวปณิตาชวงชัย
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
นางสาวจันทรจิราคําภา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
นายปยะพงษแกวบุดดี
ทักษะการนําเสนอขายสินคา "The Marketing
Challenge"
นางสาวนวลอนงคเครือสิงห
ทักษะการนําเสนอขายสินคา "The Marketing
Challenge"
นางสาวกรรณิการสุตาวงค
ทักษะการนําเสนอขายสินคา "The Marketing
Challenge"
นายบุญหลายบุตรวงษ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
นายปณิตาชวงชัย
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ. ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ. ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ. ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รางวัลอื่นๆ

ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
ชั้นสูง
นางสาวจันทรจิราคําภา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
นายไพโรจนทันคา
การดัดทอทองแดงและเชื่อมทอ
นายมงคลโคสา
การดัดทอทองแดงและเชื่อมทอ
นายสุเทพแจมแจง
การออกแบบและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
นายบุญอุมพื้นผา
การออกแบบและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
นายธวัชชัยบุญมั่งมี
การเขียนโปรแกรมควบคุมดวยPLC
นายฐาปการสนทยา
การเขียนโปรแกรมควบคุมดวย PLC
นายสุรวุฒิสมตน
การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
นายรัชชานนทศิริ
การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
นายภาสวัฒนศรีโสภา
งานวัดละเอียด
นายอัครพงษเวชยันต
งานวัดละเอียด
นายสุระชัยปาวะชัย
งานกลึง
นายสิทธิศักดิ์จันทิวา
งานกลึง
นายณัฐวัตรโกศล
มาตรวิทยา
นายภานุพงษศรีหาเวช
มาตรวิทยา
นายบุญหลายบุตรวงษ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่นๆ

ภาค

อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ. ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
บมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา
นางสาวนวลอนงคเครือสิงห
บมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา
นางสาวอารียาบุญทอง
บมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา
นางสาวจิราพรมีเพชร
การตลาดการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ "อาชีวะสรางสรรค
แปรผันสูธุรกิจ"
นางสาวสุดารัตนยวนกระโทก
การตลาดการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ "อาชีวะสรางสรรค
แปรผันสูธุรกิจ"
นางสาวบุษยมาศธานี
การตลาดการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ "อาชีวะสรางสรรค
แปรผันสูธุรกิจ"
นางสาวพรทิพาเกษี
การประกวดมารยาทไทย
นายพรทวีอินวิถี
การประกวดมารยาทไทย
นายพรชัยนุยลา
ทักษะงานปูนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายวัชรินทรภาวะ
ทักษะงานปูนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายทิชานนทยั้งใจ
ทักษะงานปูนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายวีระชนบุดดีวงษ
ทักษะงานไมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายกฤษฎาฤทธิยา
ทักษะงานไมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายสงกรานตเสมามิ่ง
ทักษะงานไมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายยุทธินันตสุดไสย
เชื่อม GTAW&SMAW
นางสาวจรัญญาแสนทรัพย

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
นางสาวอิศราภรณอําไพ
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
นางสาวพิลาวรรณบอวรกลาง
พิมพไทยและพิมอังกฤษดวยคอมพิวเตอร
นางสาววันทนาศรีเนตร
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นางสาวสุนันทาอาการ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นายชัชวาลชลอยบุญ
การขายสินคาออนไลน
นายเรืองศักดิ์สระเงินสิงห
การขายสินคาออนไลน
นายสหรัฐจันทะคาด
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
นายศราวุฒิโพธิ์สาชัย
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
นายระพีพัฒนวงศชาลี
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
นายวรพลอินทะพันธ
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
นายสหรัฐจันทะคาด
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
นายศราวุฒิโพธิ์สาชัย
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
นายระพีพัฒนวงศชาลี
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
นายวรพลอินทะพันธ
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
นายสหรัฐจันทะคาด
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
นายศราวุฒิโพธิ์สาชัย
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อน

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รางวัลอื่นๆ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ. ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

ชนะเลิศ

จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ ภาค
รองชนะเลิศ ภาค
รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศิระสายสังข
แขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
นายภีรภัทรจูมครอง
แขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
นางสาวคัทรินทรเกตุพงษ
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10
องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นายทวีศักดิ์ไชยโคตร
แขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
นางสาวรุงทิพยแรนดรูป
Banana Sprout Dividing T00l สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10
องคความรู การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
นางสาวพรทิพาเกษี
การประกวดมารยาทไทย
นายพรทวีอินวิถี
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวทัศนียพันจันลา
ไดเขารวมการแขงขันเปตองระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสไบทองสนทยา
ไดเขารวมการแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลน นน้
ร ําหนักไม
เกิน 48
นางสาวจิรวรรณพึ่งแกว
ไดเขารวมการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน นน้
ร ําหนักไม
เกิน 54
นายสมยงกันยานี
ไดเขารวมการแขงขันเปตองระดับภาค
นายอัมรินทรแจมเชื้อ
ไดเขารวมการแขงขันเปตองระดับภาค
นายพรชัยกงลอม
ไดเขารวมการแขงขันเปตองระดับภาค
นายอธิชัยสายศรี
ไดเขารวมการแขงขันเปตองระดับภาค

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่นๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่นๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุพัฒตราอุนเรือน
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติครั้งที่ 13

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ชาติ

นายสราวุฒิโพธิ์สาชัย
การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง รองชนะเลิศ ภาค
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับ ปวช.
นายกิตติปกรณบุญเปง
รางวัลอื่นๆ ภาค
การประกวดวงดนตรีโฟลคซองคนพันธ R การประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
นางสาวสุภาภรณแสงบุตร
การประกวดรองเพลงไทยสากล (หญิง)
นายสหรัฐจันทคาด
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงินการ
แขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับปวช.

ชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ ภาค

นายสุธิชาติกันตรง
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรีญทอง การ
ประกวดรองเพลงสากล (ชาย)

รองชนะเลิศ ภาค

นายดนัยณัฐสรอยจิตร
การประกวดรองเพลงไทยลูกทง (ชาย)

ชนะเลิศ

นายธวัฒนชัยนอ
อ อน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกตะกรอ ชาย
นางสาวเกศนีกระจางจันทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปกตะกรอหญิง
นายธวัฒนชัยนอ
อ อน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซหักตะกรอชาย
นายเทพนครสุขวงษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกตะกรอชาย
นายปญญาจันทะไพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกตะกรอชาย
นายรงสุริยาบุญเหลือ

ภาค

รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกตะกรอชาย
นางสาวริษาติงสะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปกตะกรอหญิง
นางสาวชุลีพรสุฟอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปกตะกรอหญิง
นางสาวกันทรลักษพิระภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปกตะกรอหญิง
นางสาวสิริยากรนารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปกตะกรอ หญิง
นางสาวนิภาวรรณวงษจันทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวดรุโณทัยอวนหินกอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดัง 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาววนิดตาแถวอุทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวสุดารัตนแดงบุญเรือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวอนุศรศรีแกว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวนาตาลีลุนศร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวเกษรินทรแกวคํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวรัตนพรโพธิ์ชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอบหญิง
นางสาวอรวีศรีโชค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวพิมพาภรณดอกพวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นางสาวปยะพรบังเศียร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง
นายฤกษชัยพื้นสวรรค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย

รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด

ใหโดย
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษาจัง
หวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายเจษฎาวุฒิพิมพไชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายพิเชฐแกวประภา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายสมพลักษณครองชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายโกมินทรบุญค่ํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายชลสิทธิ์จูมครอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายวิรัตนลันดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายธนาวุฒิบัวกอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายธีรพฒนคําเกิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายภาณุวัฒนมังคุด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายถนิตใจกลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย
นายภูวดลเขาภูเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย

รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด

ใหโดย
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
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เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ดานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาสรางจิตสํานึกใหกับผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนที่สนใจ สามารถนําความรู ทักษะวิชาชีพ และประสบการณเชิงพาณิชย
เพื่อพรอมในการเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
2.6 สถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
รวมมือและขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมตามโครงการคุณธรรมที่สถานศึกษารวมกันกําหนดหรือถือปฏิบัติ "คุณธรรม อัตลักษณของ
สถานศึกษา" เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรูการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคันจําแนกระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ซึ้ง
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา ผูเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2561 พบวามีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 คิดเปนรอยละ
52.87 ระดับ ปวส. 2 คิดเปนรอยละ 82.4
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม
มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขา
งาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่
กําหนด
2. ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่เขารวมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกาษา 2561 จํานวน 80 ราย ผูเรียนที่เขารวมการบมเพาะการเปน
ผูป ระกอบการจํานวน 3 ธุรกิจ 9 ราย และมีผูเรียนที่ผานการบมเพาะที่สําเร็จการศึกษาแลวเปนเจาของธุรกิจ
จํานวน 3 ราย
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ มี
ผลการประเมินระดับ 4 ดาว
ผลสะทอน : สถานศึกษามีศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ที่องคกรและหนวยงานภายนอก
ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับ ในดานการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะเปนผูประกอบการรายใหม แลว
สามารถเปนผูประกอบการและสามารถประกอบอาชีพอิสระได คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ไดนําสิ่งประดิษฺของคนรุนใหมเขารวมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจํานวน 21 ชิ้นงาน ไดนําสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหมเจารวมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 29 จํานวน 2 ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดทําสิ่งประดิษฺของคนรุนใหมเขารวมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีองคกรและหนวยงานภายนอก
ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับ และเปนที่เผยแพรแกสาธารณชน
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ :จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 116 คนคิดเปนรอยละ 50
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา สวนมากไดรับการยกยองในผลงานดานทักษะวิชาชีพในทุกๆ สาขางาน ดัง
ผลงานการเขารวมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม จนไดรับ
รางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพรอบแรก จํานวน 741 คนคิดเปนรอย
ละ 99.06
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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ผลสะทอน :สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงถึงการปฎิบัติงานสูความสําเร็จ โดยมี
กิจกรรม งานและโครงการที่ดําเนินการไปสูมาตรฐานคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา เชน มีการจัดการเรียน
การสอนรวมกับสถานประกอบการ การจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และ
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ และมีการจัดสอบ ตามหลีกสูตรการจัดการเรียนการสอนตามโครงสราง
หลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งภาคทฤษฎีและภ าค
ปฎิบัติ
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนน
ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) จํานวน 510 คนรอยละ
68.18 อยูในระดับดี
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับดี
ผลสะทอน : นักเรียนนักศึกษาที่ผานการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (
V-NET) ไดคะแนนตั้งแตคา
คะแนนระดับชาติขึ้นไป นั้นเกิดจากสถานศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ มีการ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนจนเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก และชุมชน

7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา (
2560) มีงานทํา
ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ พบวา ระดับปวช. แรก
เขา (ปการศึกษา 2558) จํานวน 814 คน สําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 315 คนเปนผูมีงานทํา
หรือศึกษาตอ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 80.63 พบวา ระดับปวส.แรกเขา (ปการศึกษา 2559) จํานวน
335 คน สําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 276 คนเปนผูมีงานทําหรือศึกษาตอ จํานวน 220 คน
คิดเปนรอยละ 80.6 ในภาพรวม ทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. พบวา แรกเขาจํานวน 1,149 คน สําเร็จ
การศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 591 คนเปนผูมีงานทําหรือศึกษาตอ จํานวน 474 คน คิดเปนรอยละ
80.20
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญทางดานความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
หรือผูรับบริการของผูเเร็
า จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.เปนอยางมาก และนักเรียน นัก ศึกษาที่
สําเร็จการศึกษามีงานทํามีจํานวนมากและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน ชุมชน สถานประกอบการอยางตอเนื่อง
และเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคันจําแนกระดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานซึ่งรอยละของผู
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ สถานศึกษา ผูเรียนมีผล
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2561 พบวามีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 คิดเปนรอยละ 52.87 ระดับ ปวส. 2 คิด
เปนรอยละ 82.4
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม
มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขา
งาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่
กําหนด
2. ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่เขารวมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกาษา 2561 จํานวน 80 ราย ผูเรียนที่เขารวมการบมเพาะการเปน
ผูป ระกอบการจํานวน 3 ธุรกิจ 9 ราย และมีผูเรียนที่ผานการบมเพาะที่สําเร็จการศึกษาแลวเปนเจาของธุรกิจ
จํานวน 3 ราย
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ มี
ผลการประเมินระดับ 4 ดาว
ผลสะทอน : สถานศึกษามีศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ที่องคกรและหนวยงานภายนอก
ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับ ในดานการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะเปนผูประกอบการรายใหม แลว
สามารถเปนผูประกอบการและสามารถประกอบอาชีพอิสระได คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ไดนําสิ่งประดิษฺของคนรุนใหมเขารวมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจํานวน 21 ชิ้นงาน ไดนําสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหมเจารวมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 29 จํานวน 2 ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดทําสิ่งประดิษฺของคนรุนใหมเขารวมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีองคกรและหนวยงาน
ภายนอก ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับ และเปนที่เผยแพรแกสารณชน
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ :จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน
116 คนคิดเปนรอยละ
50
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา สวนมากไดรับการยกยองในผลงานดานทักษะวิชาชีพในทุก ๆสาขางาน
ดังผลงานการเขารวมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม จนไดรับ
รางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพรอบแรก จํานวน
741 คนคิดเปน
รอยละ 99.06
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ผลสะทอน :สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงถึงการปฎิบัติงานสูความสําเร็จ โดยมี
กิจกรรม งานและโครงการที่ดําเนินการไปสูมาตรฐานคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา เชน มีการจัดการเรียน
การสอนรวมกับสถานประกอบการ การจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และ
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ และมีการจัดสอบ ตามหลีกสูตรการจัดการเรียนการสอนตามโครงสราง
หลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งภาคทฤษฎีและภ าค
ปฎิบัติ
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (
V-NET) ไดคะแนนตั้งแตคา
คะแนนระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) จํานวน 510 คน
รอยละ 68.18 อยูในระดับดี
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอุในระดับดี
ผลสะทอน : นักเรียนนักศึกษาที่ผานการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (
V-NET) ไดคะแนนตั้งแตคา
คะแนนระดับชาติขึ้นไป นั้นเกิดจากสถานศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ มีการ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนจนเปนที่นอมรับของหนวยงานภายนอก และชุมชน
7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา ที่ผานมา (
2560) มีงานทําใน
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ พบวา ระดับปวช.แรกเขา
(ปการศึกษา 2558) จํานวน 814 คน สําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 315 คนเปนผูมีงานทําหรือ
ศึกษาตอ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 80.63 พบวา ระดับปวส.แรกเขา (ปการศึกษา 2559) จํานวน 335
คน สําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 276 คนเปนผูมีงานทําหรือศึกษาตอ จํานวน 220 คน คิด
เปนรอยละ 80.6 ในภาพรวม ทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. พบวา แรกเขาจํานวน 1,149 คน สําเร็จ
การศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 591 คนเปนผูมีงานทําหรือศึกษาตอ จํานวน 474 คน คิดเปนรอยละ
80.20
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญทางดานความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
หรือผูรับบริการของผูเเร็
า จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.เปนอยางมาก และนักเรียน นัก ศึกษาที่
สําเร็จการศึกษามีงานทํามีจํานวนมากและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน ชุมชน สถานประกอบการอยางตอเนื่อง
และเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคันจําแนกระดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานซึ้ง
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา ผูเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2561 พบวามีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 คิดเปนรอยละ
52.87 ระดับ ปวส. 2 คิดเปนรอยละ 82.4
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม
มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขา
งาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่
กําหนด
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
เชิงปริมาณ :สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จํานวน 2,050 คน
เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยมธรรมและคานิยมที่พึงประสงคหรือผลการประเมินอวท.
หรือ อกท.จํานวน 2,051 คน คิดเปนรอยละ 70.84
ผลสะทอน : หนวยงานและองคกรหนวยงานภายนอก สถานประกอบการ ผูปกครอง ชุมชน ใหการ
ยอมรับและยกยองนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงคตามทีตองการ ดังปรากฎจาการที่สถานศึกษาได 1) รับโลรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมนอมนํา
ศาสตรพระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหไวณวันที่
17 กันยายนพ.ศ. 2560 2) ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบในการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหไว ณ วันที่ 12 กันยายนพ.ศ. 2561 และ 3)ไดรับโลรางวัล
วิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนํายอดเยี่ยม ป 2561 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหไวณวันที่ 18 กันยายนพ.ศ. 2561
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่เขารวมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกาษา 2561 จํานวน 80 ราย ผูเรียนที่เขารวมการบมเพาะการเปน
ผูป ระกอบการจํานวน 3 ธุรกิจ 9 ราย และมีผูเรียนที่ผานการบมเพาะที่สําเร็จการศึกษาแลวเปนเจาของธุรกิจ
จํานวน 3 รายเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษากําหนด
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ มี
ผลการประเมินระดับ 4 ดาว ระดับผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน : สถานศึกษามีศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในดานการพัฒนาผูเรียนให
มี
สมรรถนะเปนผูประกอบการรายใหม แลวสามารถเปนผูประกอบการและสามารถประกอบอาชีพอิสระได และ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษากําหนดไวจนเปนที่ยอมรับแกองคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการผูปกครอง
ชุมชน ใหการยอมรับ
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษไดสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดดําเนินการจัดทําและนําสิ่ง
ประดิษฺของคนรุนใหมเขารวมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

จํานวน 21 ชิ้นงาน ไดนําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเจารวมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 29 จํานวน 2 ชิ้นงาน ดวย
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย ในการทําผลงานแะสิ่งประดิษฐทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดทําสิ่งประดิษฺของคนรุนใหมเขารวมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และมี
องคกรและหนวยงานภายนอก ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับ และเปนที่เผยแพรแกสารณชน
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ :นักเรียนนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษากําหนดจํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ จํานวน 116 คนคิดเปนรอยละ 50
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเลิศ
ผลสะทอน :นักเรียน นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยสวนมาก
ไดรับการยกยองในผลงานดานทักษะวิชาชีพในทุก ๆสาขางาน ดังผลงานการเขารวมประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม จนไดรับรางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ในการเขาสอบ
วัดและประเมินผล มีความซื่อสัตย ตอตนเอง และหนาที่ ในการทดสอบ พบวาจํานวนผูเรียนที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพรอบแรก จํานวน 741 คนคิดเปนรอยละ 99.06
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน :สถานศึกษามีการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษากําหนดและมีขอมูลที่แสดงถึง
การปฎิบัติงานสูความสําเร็จ โดยมีกิจกรรม งานและโครงการที่ดําเนินการไปสูมาตรฐานคุณภาพของนักเรียน
นักศึกษา เชน มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และดําเนินการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ และมีการจัดสอบ ตามหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนน
ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) จํานวน 510 คนรอยละ
68.18
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับดี
ผลสะทอน :สถานศึกษามีการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ซื่อสัตย รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบตอหนาที่ในการเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนระดับชาติขึ้นไป นั้นเกิดจากสถานศึกษาไดมีการจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนจนเปนที่นอมรับของหนวยงาน
ภายนอก และชุมชน
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา ที่ผานมา (
2560) มีงานทําใน
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ พบวา ระดับปวช.แรกเขา
(ปการศึกษา 2558) จํานวน 814 คน สําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 315 คนเปนผูมีงานทําหรือ
ศึกษาตอ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 80.63 พบวา ระดับปวส.แรกเขา (ปการศึกษา 2559) จํานวน 335
คน สําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 276 คนเปนผูมีงานทําหรือศึกษาตอ จํานวน 220 คน คิด
เปนรอยละ 80.6 ในภาพรวม ทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. พบวา แรกเขาจํานวน 1,149 คน สําเร็จ
การศึกษา (ปการศึกษา 2560) จํานวน 591 คนเปนผูมีงานทําหรือศึกษาตอ จํานวน 474 คน คิดเปนรอยละ
80.20
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญทางดานความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
หรือผูรับบริการของผูเเร็
า จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.เปนอยางมาก และนักเรียน นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษามีงานทํามีจํานวนมากและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน ชุมชน สถานประกอบการอยางตอเนื่อง
และเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
4.1.2 จุดเดน
1. นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียน สามารถสอบผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( VQ) และ
สามารถทดสอบผานทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET)ไดระดับผลคะแนนอยูในระดับยอด
เยี่ยมและระดับดี
2. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีงานทํามีจํานวนมากและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน ชุมชน สถาน
ประกอบการอยางตอเนื่อง และเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดใหมีบุคลากรดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในสวนที่ควรแยกตามงานอาทิเชนแอดมินดูแล
ระบบนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคันจําแนกระดับ
ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดหาสถานประกอบการเพิ่มเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณใหตรงกับสาขาวิชาชีพ
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ โดยการนําของคณะผูบริหาร และหัวหนาแผนกวิชา รวมโครงการนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลชวยเหลือผูเรียน และพบปะกับ
ผูประกอบการ ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน ที่มีตอผูเรียนอาชีวศึกษา ขยายผลสูการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรหัวหนางานทวิภาคี หัวหนาแผนกวิชา ผูบริหาร และสถานประกอบการ รวมกันระดม
ความคิด จัดทําแผนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ บูรณาการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
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สถานศึกษา มีนโยบายใหทุกสาขาวิชา พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยรวมกับสถานประกอบการ จัดการ
เรียนการสอน ระบบทวิภาคี เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน ครูผูสอน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก
การพัฒนามีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
รอยละ 100
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : ครูผูสอน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนามี
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
เชิงปริมาณ :สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมตามความ
ตองการของตลาดแรงงานประเด็นการประเมินสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความ
ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ ๑ จากเอกสารอางอิงที่
เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา มีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตาม ครบทุกสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน คิดเปนรอย 100
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน :วิทยาลัยฯ ไดแผนการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคุณภาพและนําไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
เชิงปริมาณ :วิทยาลัยฯ มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาและไดสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ไดแผนการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน :วิทยาลัยฯ ไดแผนการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคุณภาพและนําไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียนคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติม
1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาและไดสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ไดแผนการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเปนรอยละ 100
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัยฯ ไดแผนการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคุณภาพและนําไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
1.2 ครูผูสอนมีการบริหารหรือรูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย
1.3 ครูผูสอนมีการชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลดานการเรียนและอื่นๆ
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่วิทยาลัยฯ กําหนดทิศทางการจัดการเรียนรู
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้
2.1.1 ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู Active
Learning
2.1.4 แผนการจัด การเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีการจัด
การเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัด
การเรียนการสอน
2.1.5 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
- แผนการจัดการเรียนรูทั้งหมดจํานวน 1,101 แผน
- แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพจํานวน 1,101 แผน
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน
- ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอนจํานวน 70 คน
- ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีจํานวน 70 คน
การสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
- ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูจํานวน 70 คน
ในการจัดการเรียนการสอน
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- ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาจํานวน 70 คน
การจัดการเรียนรู
2.2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
- ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลจํานวน 70 คน
- ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบันจํานวน 70 คน
- ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูจํานวน 70
คน
3) ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหครูผูสอนในแต
ละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน 1)ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนา
อาชีพ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 100
2) จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชม. ตอป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ
85.71 3)จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 4)จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 95.71 5)จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 95.71
เชิงคุณภาพ :วิทยาลัยฯ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือ
เปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน อยูในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
ผลสะทอน : ครูผูสอนเปนผูที่ไดรับการพัฒนาตนเอง เปนที่ยอมรับจากองคกรภายนอกตั้งแตระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งเห็นไดจากการที่ครูไดรับรางวัลคณูผูสอนดีเดนในสาขาวิชาชีพตางๆอยางมากมายโดยให
ครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน และได สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด อีกทั้งไดรับการอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
เชิงปริมาณ :
1.สถานศึกามีการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม พรอมทั้งการสงเสริมในดานทักษะกีฬาและนันทนาการแกผูเรียนเปนอยางยิ่ง
2. ผูบริหารสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวิสัยทัศน เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ใชหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล ( Good
Governance) ทําใหการบริหารดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกกิดประสิทธิผลครอบคลุมตาม พันธกิจ
ของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอยางเปนระบบและเปน
กระบวนการ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด และสถานประกอบการ
หนวยงานชุมชน มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพโดยการมสวนรวมของครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา โดยการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น ผูเรียนเปนผูมีฝมือดี มีคุณธรรม
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีสอดคลองกับพันธกิจของสถานศึกษามีกลไกการ
รับประกันคุณภาพในที่สมบูรณ มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัย ฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฎิบัติการประจําป โดยมีการ
สวนรวมของครู บุคลากรทุกคนทุกายในสถานศึ
ใ
กษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และไดมีการดําเนินการประจําป มีการตรวจสอบติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานแผนการประจําป
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ :สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒ o ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด สถานศึกษาสงเสริม
สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับ
สาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุก
คนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความ
เหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘o ของจํานวนโครงการทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน :การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี พบวาสถานศึกษาไดมีการสนับสนุน/สงเสริมใหมีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100% ตามรูปแบบมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเปนที่
ยอมรับแกองคกร หนวยงานสถานประกอบการ หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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เชิงปริมาณ :สถานศึกาามีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช. และปวส.และไดคํานึงถึงประโยชน
ของผูเรียนจึงไดรวมมือกับสถานประกอบการมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศในดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ
1.มีโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวนสถานประกอบการในประเทศที่มี
สวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาจํานวน 134 แหง มีการระดมทรัพยากรอื่นๆเชนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณครุภัณฑ ฯลฯเพื่อสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาจํานวน 15 รายการ มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการเพื่อการปรับปรุง ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ ตางประเทศ
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัย ฯ มีการวางแผนการดําเนินงาน ในการสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคนได
ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานและความรวมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการประสานงานความ
รวมมือเพื่อจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรดวยการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการและ
บุคคลภายนอก ทั้งในและตางประเทศ และเปนที่ยอมรับแกองคกร หนวยงานสถานประกอบการ หนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
6. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
เชิงปริมาณ วิทยาลัยฯไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ และการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณการศึกษาที่เหมาะสมรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูโดยกําหนดการ
ปฏิบัติงานไวในแผนงบประมาณประจําปของสถานศึกษาพรอมทั้งไดดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
รวมกันระหวาง ฝายบริหารทรัพยากร ฝายวิชาการ และสาขาวิชาตางๆ มีการติดตามประเมินผลการใช
หองเรียน และนําผลมาปรับปรุงการพัฒนาสถานศึกษา จากการบริหารจัดการการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมทั้งมีขอมูล
พื้นฐาน 9 ประเภท ไดแกขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ
ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของ อยางนอย
4ประเภท โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1) มีหัวหนาอาคารสถานที่นักการภารโรงทําหนาที่ดูแลงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนมีระบบยามรักษาการณทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
2) มีการใชพื้นที่ในโรงฝกงาน หองปฏิบัติการ หองเรียน ไดมอบใหแผนกวิชา อาจารยประจําวิชา
อาจารยผูสอนเปนผูกํากับดูแล วางแผนการใชงาน ประเมินการใชงานเพื่อใหเกิดประโยชนการใชสอยสูงสุด
3) มีการวางแผนและดําเนินการในการพัฒนาหองเรียน ใหมีสภาพแวดลอมที่นาเรียนจัดเครื่อง
อํานวยความสะดวกและจัดครุภัณฑประจําหอง โดยจัดพื้นที่ฝกทักษะดานปฏิบัติไดกําหนดเครื่องมืออุปกรณ
เครื่องจักรใหเหมาะสมตอการฝกปฏิบัติ และจัดระบบความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต
ขอจํากัดดานงบประมาณสนับสนุน
4) แผนกวิชาและอาจารยประจําวิชาไดรวมมือกัน จัดระบบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน โดยมีปายเตือน มีการใหคําแนะนําที่ถูกตองแกผูเรียน
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5)มีการจัดระบบโรงฝกงาน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน จัดกิจกรรม 5 ส. นักเรียนนักศึกษาเปนเจาหนาที่จายวัสดุ ครุภัณฑในระหวางฝกปฏิบัติงานและมีการจัดเวรใหผูเรียนรักษาความสะอาด
ดูแลความเรียบรอยหลังการฝกปฏิบัติทุกครั้ง
6) มีการจัดตกแตงบริเวณอาคารสถานที่ใหมีความรมรื่น สวยงามนาอยูอาศัย ประกอบดวยมุม
พักผอน สวนหยอม สระน้ํา มีความสะดวก ปลอดภัย สะอาด และเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ : ดานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม มีระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัย ฯ มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม จํานวน
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และบุคคลภายนอกที่เขามใชบริการของสถานศึกษา
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ :วิทยาลัย ฯไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ และการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณการศึกษาที่เหมาะสมรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูโดย
กําหนดการปฏิบัติงานไวในแผนงบประมาณประจําปของสถานศึกษาพรอมทั้งไดดําเนินการพัฒนาและดูแล
สภาพระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํา ระบบไฟฟา ระบบสารสนเทศ แกนักเรียน นักศึกษา อยางทั่วถึงมี
การติดตามประเมินผลการใชระบบสารณูประโถค และนําผลมาปรับปรุงการพัฒนาสถานศึกษา อยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับคุฯภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัย ฯ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบครันและมีจํานวนเพียงพอตอจํานวน
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และบุคคลภายนอกที่เขามใชบริการของสถานศึกษา
8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทย
บริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง โดยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนผูสนใจ มีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียน เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบ
สืบคนดวยตนเองอยางเพียงพอ อีกทั้งสถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ
จํานวนรอยละ 100 ของผูเรียนของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
9. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : วิทยาลัย ฯ ไดจัดระบบอินเตอรเน็ต การเขาถึงระบบความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนอยางทั่วถึง ทุกอาคารเรียน มีการแกไขปญหาและขอบกพรองของระบบเปนไปไดอยางรวดเร็ว มี
ระบบ Fire Wall ทั้งภายในและภายนอก (ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ) มีระบบ Authentication สําหรับ
ผูบริหาร ครู เจาหนาที่และนักเรียนนักศึกษาเพื่อกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลยางชัดเจนและทันสมัย
ติดตั้งระบบ Anti virus ทั้งระบบ Server และ Client มีการพัฒนาเวปไซตของวิทยาลัยฯที่อัพเดตและ
ใหบริการขอมูลอยางสม่ําเสมอ และระบบสํารองขอมูลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินอุในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลสะทอน : ศูนยขอมูลและสารสนเทศมีอุปกรณประกอบระบบที่ทันสมัย การใหบริการและการ
อัพเดทขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ :สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒ o ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด สถานศึกษาสงเสริม
สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

สาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุก
คนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความ
เหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘o ของจํานวนโครงการทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน :การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี พบวาสถานศึกษาไดมีการสนับสนุน/สงเสริมใหมีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100% ตามรูปแบบมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเปนที่
ยอมรับแกองคกร หนวยงานสถานประกอบการ หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนพบวาสถานศึกษาไดมี
การสนับสนุน/สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100% ตามรูปแบบมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในการดําเนินงานของสถานศึกษาไดอยามมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ :สถานศึกาามีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช. และปวส.และไดคํานึงถึงประโยชน
ของผูเรียนจึงไดรวมมือกับสถานประกอบการมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศในดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ 1.มีโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา มีจํานวนสถานประกอบการในประเทศที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
จํานวน 134 แหง มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆเชนงบประมาณวัสดุอุปกรณครุภัณฑ ฯลฯเพื่อสงเสริมการ
จัดการอาชีวศึกษาจํานวน 15 รายการ มีการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการเพื่อการปรับปรุง ผลการ
พัฒนาระดับคุณภาพในในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัย ฯ มีการวางแผนการดําเนินงาน ในการสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคนได
ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานและความรวมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการประสานงานความ
รวมมือเพื่อจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรดวยการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการและ
บุคคลภายนอก ทั้งในและตางประเทศ และเปนที่ยอมรับแกองคกร หนวยงานสถานประกอบการ หนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนพบวาสถานศึกษาไดมีการรดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สรางเครื่อขายรวมกันในการจัดการศึกษาและนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
การเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม
การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม จํานวน 10 โครงการ
เชิงคุณภาพ :สงเสริมใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทํา
ประโยชนตอชุมชน สังคม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใช
กระบวนการกลุม ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนในแตละสาขาวิชาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรมตอ 1 ภาคเรียน จนเปน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ

ที่ยอมรับตอชุมชน และหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชนโคงการ fix it Center โครงการอําเภอ
ยิ้ม โครงการบริการตัดผม แกนักเรียน นักศึกษา เปนตน
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : วิทยาลัย ฯ ไดจัดระบบอินเตอรเน็ต การเขาถึงระบบความเร็วสูงเพื่อจัดการในสํานักงสนอยาง
ทั่วถึง ทุกอาคาร มีการแกไขปญหาและขอบกพรองของระบบเปนไปไดอยางรวดเร็ว มีระบบ Fire Wall ทั้ง
ภายในและภายนอก (ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ) มีระบบ Authentication สําหรับผูบริหาร ครู เจาหนาที่
และนักเรียนนักศึกษาเพื่อกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลยางชัดเจนและทันสมัย ติดตั้งระบบ
Anti
virus ทั้งระบบ Server และ Client มีการพัฒนาเวปไซตของวิทยาลัยฯที่อัพเดตและใหบริการขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ และระบบสํารองขอมูลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินอุในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลสะทอน : ศูนยขอมูลและสารสนเทศมีอุปกรณประกอบระบบที่ทันสมัย การใหบริการและการ
อัพเดทขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : วิทยาลัย ฯ ไดจัดระบบอินเตอรเน็ต การเขาถึงระบบความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนอยางทั่วถึง ทุกอาคารเรียน มีการแกไขปญหาและขอบกพรองของระบบเปนไปไดอยางรวดเร็ว มี
ระบบ Fire Wall ทั้งภายในและภายนอก (ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ) มีระบบ Authentication สําหรับ
ผูบริหาร ครู เจาหนาที่และนักเรียนนักศึกษาเพื่อกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลยางชัดเจนและทันสมัย
ติดตั้งระบบ Anti virus ทั้งระบบ Server และ Client มีการพัฒนาเวปไซตของวิทยาลัยฯที่อัพเดตและ
ใหบริการขอมูลอยางสม่ําเสมอ และระบบสํารองขอมูลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินอุในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลสะทอน : ศูนยขอมูลและสารสนเทศมีอุปกรณประกอบระบบที่ทันสมัย การใหบริการและการ
อัพเดทขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน
5) ดานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่เขารวมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกาษา 2561 จํานวน 80 ราย ผูเรียนที่เขารวมการบมเพาะการเปน
ผูป ระกอบการจํานวน 3 ธุรกิจ 9 ราย และมีผูเรียนที่ผานการบมเพาะที่สําเร็จการศึกษาแลวเปนเจาของธุรกิจ
จํานวน 3 ราย
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ มี
ผลการประเมินระดับ 4 ดาว
ผลสะทอน : สถานศึกษามีศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ที่องคกรและหนวยงานภายนอก
ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับ ในดานการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะเปนผูประกอบการรายใหม แลว
สามารถเปนผูประกอบการและสามารถประกอบอาชีพอิสระได คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
6) สถานศึกษาคุณธรรม
เชิงปริมาณ :สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จํานวน 2,050 คน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ไดดําเนินการโครงการสถานศึกษาคุณธรรมตามระบบกระบวนการ และบรรลุวัตถุ
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ประวงคของโครงการและไดรับรางวัล สถานศึกษาคุณธรรมนอมนําศาสตรพระราชา พัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธ
ยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยมธรรมและคานิยมที่พึงประสงคหรือผลการประเมินอวท.
หรือ อกท.จํานวน 2,051 คน คิดเปนรอยละ 70.84
ผลสะทอน : หนวยงานและองคกรหนวยงานภายนอก สถานประกอบการ ผูปกครอง ชุมชน ใหการ
ยอมรับและยกยองนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงคตามทีตองการ ดังปรากฎจาการที่สถานศึกษาได 1) รับโลรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมนอมนํา
ศาสตรพระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหไวณวันที่
17 กันยายนพ.ศ. 2560 2) ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบในการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหไว ณ วันที่ 12 กันยายนพ.ศ. 2561
3)ไดรับโลรางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนํายอดเยี่ยม ป 2561 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหไวณวันที่ 18 กันยายนพ.ศ. 2561
4.2.2 จุดเดน
1. นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียน สามารถสอบผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( VQ) และ
สามารถทดสอบผานทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ไดระดับผลคะแนนอยูในระดับยอด
เยี่ยมและระดับดี
2. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากร ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ
สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ครุภัณฑภายในหองเรียนชํารุดเสียหายไมเพียงพอแกการใชงานจริง
2. ครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเกาลาสมัยไมทันกับยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. อุปกรณเครื่องใชสํานักงานลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทําใหไมสะดวกใน
การทํางาน
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหครูผูสอนในแต
ละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน 1)ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนา
อาชีพ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 100
2) จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชม. ตอป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ
85.71 3)จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 4)จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
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วิชาชีพ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 95.71 5)จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 95.71
เชิงคุณภาพ :วิทยาลัยฯ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวน
ผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให
ครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : ครูผูสอนเปนผูที่ไดรับการพัฒนาตนเอง เปนที่ยอมรับจากองคกรภายนอกตั้งแตระดับอาชีวศึกษา
ซึ่งเห็นไดจากการที่ครูไดรับรางวัลคณูผูสอนดีเดนในสาขาวิชาชีพตางๆอยางมากมายโดยใหครูผูสอนในแตละ
รายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน และได สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด อีกทั้งไดรับการอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู บุคลากรในวิทยาลัยฯ
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
เชิงปริมาณ :
1.สถานศึกามีการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม พรอมทั้งการสงเสริมในดานทักษะกีฬาและนันทนาการแกผูเรียนเปนอยางยิ่ง
2. ผูบริหารสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวิสัยทัศน เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ใชหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล ( Good
Governance) ทําใหการบริหารดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกกิดประสิทธิผลครอบคลุมตาม พันธกิจ
ของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอยางเปนระบบและเปน
กระบวนการ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด และสถานประกอบการ
หนวยงานชุมชน มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพโดยการมสวนรวมของครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา โดยการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น ผูเรียนเปนผูมีฝมือดี มี
คุณธรรม
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีสอดคลองกับพันธกิจของสถานศึกษามีกลไกการ
รับประกันคุณภาพในที่สมบูรณ มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน : วิทยาลัย ฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฎิบัติการประจําป โดยมีการ
สวนรวมของครู บุคลากรทุกคนทุกายในสถานศึ
ใ
กษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และไดมีการดําเนินการประจําป มีการตรวจสอบติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานแผนการประจําป
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3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.1 การเขาถึงระบบความเร็วสูงเพื่อจัดการในสํานักงสนอยางทั่วถึ
เชิงปริมาณ : วิทยาลัย ฯ ไดจัดระบบอินเตอรเน็ต การเขาถึงระบบความเร็วสูงเพื่อจัดการในสํานักงสน
อยางทั่วถึง ทุกอาคาร มีการแกไขปญหาและขอบกพรองของระบบเปนไปไดอยางรวดเร็ว มีระบบ Fire Wall
ทั้งภายในและภายนอก (ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ) มีระบบ Authentication สําหรับผูบริหาร ครู เจาหนาที่
และนักเรียนนักศึกษาเพื่อกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลยางชัดเจนและทันสมัย ติดตั้งระบบ
Anti
virus ทั้งระบบ Server และ Client มีการพัฒนาเวปไซตของวิทยาลัยฯที่อัพเดตและใหบริการขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ และระบบสํารองขอมูลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินอุในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลสะทอน : ศูนยขอมูลและสารสนเทศมีอุปกรณประกอบระบบที่ทันสมัย การใหบริการและการอัพเดทขอมูล
สารสนเทศเปนปจจุบัน
3.2 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : วิทยาลัย ฯ ไดจัดระบบอินเตอรเน็ต การเขาถึงระบบความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนอยางทั่วถึง ทุกอาคารเรียน มีการแกไขปญหาและขอบกพรองของระบบเปนไปไดอยางรวดเร็ว
มีระบบ Fire Wall ทั้งภายในและภายนอก (ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ) มีระบบ Authentication สําหรับ
ผูบริหาร ครู เจาหนาที่และนักเรียนนักศึกษาเพื่อกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลยางชัดเจนและทันสมัย
ติดตั้งระบบ Anti virus ทั้งระบบ Server และ Client มีการพัฒนาเวปไซตของวิทยาลัยฯที่อัพเดตและ
ใหบริการขอมูลอยางสม่ําเสมอ และระบบสํารองขอมูลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินอุในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลสะทอน : ศูนยขอมูลและสารสนเทศมีอุปกรณประกอบระบบที่ทันสมัย การใหบริการและการ
อัพเดทขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ไดนําสิ่งประดิษฺของคนรุนใหมเขารวม
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจํานวน
21 ชิ้นงาน และ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ไดนําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 29 จํานวน 2 ชิ้นงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานการประดิษฐคิดคนของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.ปที่ 1, 2,3
และระดับ ปวส.ปที่ 1,2 วิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลการแขงขันสิ่งประดิษฐระดับ อศจ. ระดับ
ภาค และระดับชาติ
2.1.3) ผลสะทอน : 1.นักเรียน นักศึกษามีโอกาส และเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
กอนจบการศึกษา
2.นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการไดเผยแพรผลงานทางวิชาการ
3.นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพของชิ้นงานและตอยอดผลงานไปสูระดับที่สูงขึ้น
2.2 การจัดการเรียนการสอน
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67 คน

2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน

2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จํานวน 70 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จํานวน 70 คน
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 70 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน
67 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ อยูในระดับดีเยี่ยม
2.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4.3.2 จุดเดน
1. วิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมประสบการณการเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเปนการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให นักเรียนนักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา คิดคนสรางสรรคผลงาน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ และไดรับรางวัลในระดับภาคและเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ควรคิดคนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อประโยชนตอชุมชน และสังคม
- ควรมีการพัฒนา ตอยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อออกสูทองตลาด
- ควรสนับสนุนเพิ่มงบประมาณทุนวิจัย
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบประมาณใหกบั คณะครู - นักเรียน นักศึกษา ในการคิดคนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ทุนวิจัย อยางตอเนื่อง
2. วิทยาลัยฯ ควรอํานวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ แกคณะครู - นักเรียน นักศึกษา
เพื่อสรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่ งประสงค

คะแนนที่ได
92.44
92.50
92.50
92.31
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

คะแนนที่ได
91.81
100.00
84.00
94.67
88.57
96.25
100.00
92.50
93.50

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
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สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมินดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผล
ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
คะแนนที่ได
ผลการประเมิน
คา
จากการประเมิน
ขอที่
น้ําหนัก
รายการประเมิน
ระดับ
(คาน้ําหนักXคา
คะแนน
(50)
คุณภาพ
คะแนน)
1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
3
ดี
2
6
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
4
ดีเลิศ
2
8
ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ
3
4
ดีเลิศ
3
12
การประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน
4
4
ดีเลิศ
3
12
สรางสรรค หรืองานวิจัย
5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4
ดีเลิศ
2
8
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม 20
100
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
7
3
ดี
3
9
อาชีวศึกษา (V-NET)
8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5
ยอดเยี่ยม 15
75
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
230
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
92
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
ระดับ
คะแนน
(10) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)
คุณภาพ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
1.1
5
ยอดเยี่ยม 2
10
ระบบ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
1.2
5
ยอดเยี่ยม 3
15

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
5
สําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5
ยอดเยี่ยม 2
10
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
2.2 เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการ 5
ยอดเยี่ยม 3
15
เรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
น้ําหนัก
ระดับ
(คาน้ําหนักXคา
คะแนน
(20)
คุณภาพ
คะแนน)
1. ครูผูสอน
10
1.1 การจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม 5
25
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม 3
15
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม 2
10
2. ผูบริหารสถานศึกษา
10
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
ยอดเยี่ยม 5
25
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
2.2
5
ยอดเยี่ยม 5
25
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
100
รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
คะแนนที่ได
ผลการประเมิน
คา
จากการประเมิน
ขอที่ รายการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (คาน้ําหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยี่ยม 6
30
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
2
5
ยอดเยี่ยม 2
10
สอน
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
5
ยอดเยี่ยม 2
10
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
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สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตาราง
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
คะแนนที่ได
ผลการประเมิน
คา
จากการประเมิน
ขอที่ รายการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (คาน้ําหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
1
5
ยอดเยี่ยม 2
10
ฝกงาน หรืองานฟารม
2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม 2
10
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
5
ยอดเยี่ยม 2
10
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน
4
5
ยอดเยี่ยม 2
10
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
5
1
กําลังพัฒนา 2
2
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
42
รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
84
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
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รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการ
ที่
ดานการประเมิน
น้ําหนัก จากการประเมิน
ประเมินของดาน X น้ําหนัก
แตละดาน
(100)
คะแนนของดาน) / คะแนนรวม
ของดาน
1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
50
230
(230 x 50) / 250 = 46.00
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
20
100
(100 x 20) / 100 = 20.00
4 การมีสวนรวม
10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
5 ปจจัยพื้นฐาน
10
42
(42 x 10) / 50 = 8.40
รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม
472
94.40
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อผลิตและพัฒนา
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
กําลังคนอาชีวศึกษาตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
2) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
รูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน
4) โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาดาน
อาชีพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
5) โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการ
ปฏิบัติ
6) โครงการสงเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดาน
คุณภาพ และมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอม
สูตลาดแรงงาน
7) โครงการสงเสริมสนับสนุนเงินทุนการศึกษา
อาชีวศึกษา
8) โครงการสงเสริมศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา
9) โครงการสานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ E 2
10) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา
11) โครงการเงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา
12) โครงการพัฒนาแบบประเมิน และการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
13) โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
14) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
15) โครงการสงเสริมกิจกรรมการปองกันการทุจริต
16) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นักศึกษา
17) โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
18) โครงการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย
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