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คำนำ 

  กฎกระทรวงศึกษาธิการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน             
9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐาน
ท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้นจะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผู้เรียนและผู ้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู ้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

  ว ิทยาลัยเทคนิคพิมาย ได้จ ัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR)     
ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และได้ดำเนินการประเมินตนเอง โดยใช้
เครื่องมือต่างๆ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและผู้ท่ีสนใจ   
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  - ผลผลิต (Output) สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ตามระดับการจัดการศึกษา  
  - ผลลัพธ์ (Outcome) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้ 
        มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์      ร้อยละ 94.55 
                    ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้                                                 ร้อยละ  100 
                    ประเด็นท่ี 1.2 ด้้านทักษะและการประยุกต์ใช้                            ร้อยละ  60 
                    ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์    ร้อยละ  97.89 
         มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   มีผลการประเมิน                         ร้อยละ 100 
                    ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา                                 ร้อยละ  100    
                    ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา               ร้อยละ  100 
                    ประเด็นท่ี 2.3 ด้านบริหารจัดการ                                        ร้อยละ  100 
                    ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ                         ร้อยละ  100 
         มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีผลการประเมิน                ร้อยละ  100 
                    ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ร้อยละ  100 
                    ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร้อยละ  100 
- จุดเด่น 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาโดยมีนโยบายให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลสารนสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
มีการรักษาสภาาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสภาพท่ีสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงช่องทางเดิน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบน้ำ
ด่ืม ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย 
   3. ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำทักษะแลการประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ได้รับ
รางวัลระดับนานาขาติ และระดับชาติ 



   4. ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือ
องค์กร ท้ังในระดับจังหวัด ภาค ชาติ และสถานศึกษามีกระบบการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ V-
Cop ,Facebook, Line ,โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ 
   5. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีมีผลต่อคุณภาพของสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพ
ผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับท่ีดีมาก 
   6. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ อยู่ในระดับท่ี ดีเย่ียม 
   7. ครูท่ีผู้สอนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพท่ีตรงตามสาขาท่ีสอน มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนมีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ มีรับบการวัดและประมินผลการเรียนการสอน บันทึกหลังการสอน กรณีนักเรียนและศึกษา
มีปัญหาก็ดำเนินการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน และมีระบบการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนต่ำ 
   8. สถานศึกษาได้ดำเนินงานสนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น การเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนทวิภาคี โครงการออกหน่วยกับชุมชน เช่น Fix it center 108 อาชีพ ออกให้บริการร่วมกับ
อำเภอพิมาย ตรวจสภาพรถ 
   9. สถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานจำนวนมาก ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
มีจำนวนาสาขาวิชาท่ีจัดระบบการเรียนการสอนทวิภาคี เพิ่มมากขึ้น รวมท้ังได้มีการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาท้ังในรูปแบบครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทุนการศึกษา จากภายนอก เพื่อ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   10. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน อยู่ในระดับท่ี ดีเย่ียม 
   11. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับท่ี ดีมาก 
   12. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน และครู จัดทำผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ส่งเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด อย่าง
ต่อเนื่อง 
   13. สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ ประชาชน ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการจนได้รับคำยกย่องชมเชย 
 - จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. สถานศึกษาควรหามาตรการและแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
ให้มีจำนวนท่ีเพิ่มมากขึ้น 



   2. สถานศึกษามีอัตราส่วนครูต่อนักศึกษายังเกินมาตรฐาน อาจทำให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ครูมีภาระการสอนมาก อาจส่งผลการให้คำปรึกษาต่อนักศึกษาและสถานศึกษายังมีครูอัตราจ้าง
จำนวนมาก ทำให้การพัฒนาดานวิชาชการและวิชาชีพน้อยกว่ากลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ 
   3.สถานศึกษาควรมีการใช้หลักสูตรฐานสรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาและจัดให้มีการติดตาม ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
 - ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ไม่มี 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  1. สถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานจำนวนมาก ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
มีจำนวนาสาขาวิชาท่ีจัดระบบการเรียนการสอนทวิภาคี เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีการระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาท้ังในรูแปบบครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทุนการศึกษา จากภายนอก เพื่อ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2. สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
  3. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  5. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  6. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  7. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป้นระบบ 
  2. สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ 
  3. สาขาวิชาหรือสาขางานมีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
   การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเน้นเรื่องการผลิตแรงงานช่างฝีมือ ช่างฝึกมือท่ีมีความ
ชำนาญเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริงเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ท่ีจบการศึกษาออกไป
เป็นช่างเทคนิคและช่างชำนาญงานเต็มรูปแบบมีการร่วมมือการสถานประกอบการ MOU และมีการจัดทำ
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาท่ีทุกสาขาวิชา 
4.2 วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
   2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 



   4. เพื่อเตรียมนักศึกษาไว้ทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
4.3 กรอบแนวคิด 
   - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
4.4 วิธีการดำเนินงาน 
   1. การรับนักเรียน 
     1.1 คัดเลือกสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     1.2 ร่วมกับสถานประกอบการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียน 
     1.3 ประสานงานให้กับสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.4 ขึ้นทะเบียนนักเรียนท่ีทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการแล้วเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
   2. การจัดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีบุคลากรท่ี เกี่ยวข้องได้แก่ 
     2.1 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     2.2 เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษา 
     2.4 อาจารย์นิเทศก์ 
     2.5 พนักงานธุรการ 
  3. การจัดแผนการเรียน  สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการร่วมจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียน 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
     3.1 งานหลักสูตรและการสอน จัดทำแผนการเรียนในสถานศึกษา 
     3.2 ครูฝึกประจำสถานประกอบการ ร่วมกับอาจารย์นิเทศแต่ละสาขาวิชา รวมท้ังงานหลักสูตรและการ
สอนจัดทำแผนการเรียนและเขียนคำอธิบายรายวิชาท่ีจะฝึกในสถานประกอบการ 
     3.3 งานหลักสูตรและการสอน จะต้องควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้จำนวนหน่วยกิตครบถ้วน
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4. การสอนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     4.1 สถานศึกษาสอนวิชาพื้นฐาน วิชาชีพพื้นฐาน วิชาเลือกเสรี สัปดาห์ละ 1-2 วัน ตลอดหลักสูตร 
     4.2 สถานประกอบการสอนวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพเลือก กิจกรรมและโครงงานหรือโครงการวิชาชีพ 
สัปดาห์ละ 3-4 วัน ตลอดหลักสูตร 
     4.3 รายวิชาใด หากสถานประกอบการไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรให้สถานศึกษาจัด
สอนเพิ่มเติมให้จนครบหลักสูตร 
  5. ความร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปของคณะกรรมการ 
     5.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้ควบคุมการ
ฝึก ครูฝึก อาจารย์นิเทศก์ และบุคลากรของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทำ หน้าท่ีบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังในสถานประกอบการ และสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



    5.2 คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 7 คน โดยผู้แทนจากสถานประกอบการทำหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากสถานศึกษาทำ
หน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน      การดำเนินการสอบมาตรฐานฝีมือและกรรมการ
สอบมาตรฐานฝีมือ เฉพาะสาขาไม่น้อยกว่าสาขาละ 3 คน 
   6. การติดตามและการประเมินผล 
    6.1 จัดอาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
    6.2 ประสานงานและให้ความรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
แก่ครูฝึก 
    6.3 ติดตามผลการเรียนทุกภาคเรียน 
    6.4 ประสานงานเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
    6.5 ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
    6.6 ต้องผ่านการประเมินผลการเรียนจบหลักสูตร การสอบมาตรฐานฝีมือ 
    6.7 ส่งแบบสำรวจข้อมูลไปยังผู้สำเร็จการศึกษา 
    6.8 ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
 4.5 ผลการดำเนินงาน 
    1. นักเรียนเกดิความชำนาญและมีทักษะในการทำงาน ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ 
    2. ได้แรงงานท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
    - ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะได้รับจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีดังต่อไปนี้ 
      1. เตรียมแรงงานท่ีมีความสามารถทางด้านทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ี                 
ได้กำหนดไว้ 
      2.สร้างความพร้อมให้สถานประกอบการในการกำหนดความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี 
      3. ทำให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
      4. เกิดทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 
      5. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
      6. สร้างความพร้อมและสนับสนุนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
      1. สามารถจัดวางแผนกำลังคนในระยะยาวได้ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและต้องใช้ความชำนาญ 
      2. ช่วยคัดเลือกผู้สมัครท่ีเหมาะสม เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา แล้วมีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
อันแท้จริงของสถานประกอบการ และได้เรียนรู้พนักงานก่อนท่ีจะมีการจ้างงาน โดยเฉพาะในเรื่องระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
      3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีช้ันสูงได้ การจัดการในระบบนี้เป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ จึงมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง ครูสอนในสถานศึกษา
และครูฝึกประจำสถานประกอบได้ง่ายข้ึน 



      4. การวางแผนกำลังคนเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานเข้าสู่ระบบสากล เมื่อสถาน
ประกอบการต้องรับผิดชอบในการฝึกภาคปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ 
      5. ผลผลิตงานมีคุณภาพมากขึ้น ได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้า 
      6. บุคลากรมีความจงรักภักดีและผูกพันกับสถานประกอบการ นักเรียนระบบทวิภาคีจะมีความผูกพันกับ
สถานประกอบการมากกว่าพนักงานท่ีมาจากการเลือกสรรของสถานประกอบการ 
      7. ลดจำนวนการลาออกของพนักงาน 
      8. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการฝึกอบรม พนักงานใหม่ 
      9.  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ 
      10. เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกประการหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 430 หมู่  14 ถนนพิมาย - ชุมพวง ตำบลในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด 
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110 
  โทรศัพท์ 044-471249  โทรสาร 044 471249 กด 2 
  E-mail phimai.pm@gmail.com  Website http://.pmitc.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
     วิทยาลัยเทคนิคพิมายเดิมเป็นที่ต้ังของโรงเรียนประตูชัย ยุบรวมกับโรงเรียนพิมายวิทยา พื้นท่ีเป็นท่ี
ราชพัสดุอยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของโรงเรียนพิมายวิทยา หมายเลขทะเบียน นม.601 เนื้อท่ี 41 ไร่ 1 
งาน 18 ตารางวา เมื่อ พ.ศ. 2537  โดยมีนายวิรัช รัตนเศรฐ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครราชสีมา เขต 16 ในขณะนั้นได้ทราบปัญหาความเดือดร้องของประชาชน ท่ีมีความประสงค์ให้บุตรหลาน
ศึกษาต่อสายอาชีพจะต้องเข้าไปศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ซึ่งต้ังอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางคนไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐได้
เนื่องจากเปิดรับจำนวนจำกัด จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้แก่ราษฎรชาวอำเภอพิมายและอำเภอใกล้เคียง จึงได้มีการประสานงานและ
ผลักดันให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพพิมายขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
   วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ช่ือเดิมคือวิทยาลัยการอาชีพพิมาย ได้เปล่ียนช่ือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ในสมัยนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานท่ีต้ังของสถานศึกษา และรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551 ประกาศเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
   
     การจัดการศึกษา 
      1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
    
 



  สภาพชุมชน 
     พื้นท่ีเดิมเป็นของโรงเรียนประตูชัย ต่อมา ยุบร่วมกับโรงเรียนพิมายวิทยา(สังกัดกรมสามัญศึกษา) 
เป็นราชพัดสุ อยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์โดยโรงเรียนพิมายวิทยา กรมอาชีวศึกษา ขอใช้พื้นท่ีราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี นม.601 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2538 จำนวน 30 ไร่ และเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2538  
จำนวนท้ังหมด 11 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา โดยมีสภาพพื้นท่ีลุ่มลึกน้ำท่วมในฤดูฝน หากจะปลูกสร้างอาคาร 
จะต้องถมดินเพิ่ม ระดับต้ังแต่ 1.5 เมตร ถึง 3 เมตร 
   ทิศเหนือ        ติดกับโรงเรียนพิมายวิทยา 
   ทิศใต้ั           ติดกับลำน้ำจักราชและท่ีดินของเอกชน 
   ทิศตะวันออก   ติด ถนนพิมาย - ชุมพวง 
   ทิศตะวันตก    ติดลำน้ำจักราช 
  สภาพเศรษฐกิจ 
     อำเภอพิมายแบ่งพื้นท่ีการปกครองแบ่งออกเป็น 12 ตำบล 208 หมู่บ้าน ซึ่งอาชีพของประชาชนใน
เขตเทศบาลพิมายส่วนใหญ่ทำการค้าขาย ในเขตรอบนอก และเขตของตำบลอื่นๆ ส่วนใหญ่ทำนาและรับจ้าง
ท้่ัวไป ชุมชนแออัดมีเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลเท่านั้น 
  สภาพสังคม 
     มีแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอพิมาย ประกอบด้วย 
      1. ปราสาทหินพิมาย ต้ังอยู่ในตัวอำเภอพิมาย สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 17-18 เพื่อเป็นพุทธสถาน
ฝ่ายมหายาน ประกอบด้วยพระปรางค์ 3 องค์ กับอาคาร 1 หลัง กำแพงส่ีเหล่ียมสร้างขึ้นด้วยหินทรายสีแดง 
ล้อมรอบมีซุ้มประตูส่ีทิศเป็นคูหาติดต่อกันตลอด ซึ่งพระปรางค์ 3 องค์ประกอบด้วย ปรางค์ประธาน 
ปรางค์พรหมทัต และปรางค์หินแดง     
      2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย ต้ังอยู่ก่อนถึงปราสาทหินพิมายเพียงเล็กน้อย เป็นอาคารทรงไทย
ประยุกต์ โบราณวัตถุท่ีจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 สมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่โบราณวัตถุประเภท
เครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูกมนุษย์ และสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ทับหลัง ใบเสมาต่างๆท่ีเป็นศิลปะทวารวดี 
      3. ไทรงาม ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย มีอายุประมาณ 350 ปี แผ่กิ่งก้านสาขามากมาย    
ให้ความร่มเย็นและสวยงาน ครอบคลุมบริเวณประมาณ 15,000 ตารางฟุต เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงรู้จักกันมา
นานต้ังแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จประภาสเมืองพิมาย เมื่อ พ.ศ.2554 ซึ่งไทรงาม
แห่งนี้เป็นสถานท่ีพักผ่อนของนักท่องเท่ียว 

 

 

 

 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษาของ 

 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 611 0 0 611 

ปวช.2 607 0 0 607 

ปวช.3 758 0 0 758 

รวม ปวช. 1976 0 0 1976 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 197 299 496 

ปวส.2 217 331 548 

รวม ปวส. 414 630 1044 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 728 420 57.69 

ปวส.2 484 419 86.57 

รวม 1212 839 69.22 

   
  



       ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 750 476 63.47 

ปวส.2 529 502 94.90 

รวม 1279 978 76.47 

   
        ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/       
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับ
การรับรอง 

17 17 17 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 18 18 18 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 32 17 32 

เจ้าหน้าท่ี 30 - - 

บุคลากรอื่ นๆ (นั กการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวม ครู 67 52 67 

รวมทั้งสิ้น 115 52 67 

   
        ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 6 12 

พาณิชยกรรม 3 2 5 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 



ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 10 9 19 

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 4 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอื่น ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 11 

             ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 5065900.00 

งบดำเนินงาน 6451700.00 

งบลงทุน 2770000.00 

งบเงินอุดหนุน 18989525.65 

งบรายจ่ายอื่น 1473400.00 

รวมทั้งสิ้น 34750525.65 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ปัญญาดี ฝีมือเยี่ยม เป่ียมวินัย ใฝ่คุณธรรม 
  อัตลักษณ์ 
  ฝีมือด ีมีคุณธรรม นวัตกรรมเด่น 
  เอกลักษณ์ 
  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
      มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในวิชาชีพและการจัด
อาชีวศึกษาทวิภาคี มุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต           
มีคุณธรรม จริยธรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ วิจัยพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ สู่ชุมชน 
สังคม พัฒนาการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
  พันธกิจ 
 พันธกิจท่ี 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
    พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    พันธกิจท่ี 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
    พันธกิจท่ี 4 พัฒนาการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง 
    พันธกิจที 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์ 
    1. เพิม่ปริมาณผู้เรียนและลดปัญหาการออกกลางคัน  
    2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและการประกอบ       
       อาชีพอิสระ 
    4 ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับดี 
    6. จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี จบแล้วสามารถมีงานทำ 
    7. ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    8. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพครบทุกรายวิชา และได้รับการส่งเสริม   
       สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม และฝึกประสบการณ์ 
    9. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   



          ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน     
 ในประเทศ   
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับผู้อยู่ ในระบบ              
 และนอกระบบ  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน สังคม 
  
  กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์ที่ 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    กลยุทธ์ที่ 3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 5 ผู้เรียนมีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 6 ผู้เรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    กลยุทธ์ที ่8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
    กลยุทธ์ที 9 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ       
 กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
    กลยทุธ์ที่ 11 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    กลยุทธ์ที่ 12 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ  
 เรียนการสอน 
    กลยุทธ์ที่ 13 การจัดการเรียนการสอน 
    กลยุทธ์ที่ 14 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    กลยุทธ์ที 15 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ท่ี 16 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    กลยุทธ์ที่ 17 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 18 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    กลยุทธ์ที่ 19 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 20 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    กลยุทธ์ที 21 ด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
    กลยุทธ์ที่ 22 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 23 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 



    กลยุทธ์ที ่24 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 25 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

Smart Farm ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานลม รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ไหมไทยล้ำค่าสักการะ รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์ล้างมืออัตโนมัติ รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แท่งสต๊ิกขจัดคราบแบบพกพา รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์บริหารขาสำหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เครื่องตัดใบข้าว รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
ภาค 

 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ระบบควบคุมห้องอัจฉริยะ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เครื่องแจ้งเตือนและทำความสะอาดตะกอนในถังน้ำ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เครื่องแกะกระถิน รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เครื่องทำโรลเลอร์ผลไม้สด รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

สมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น้ำยาสารพัดประโยชน์จากเปลือกกล้วย รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวีซี รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เทียนไขสปาถั่วเหลืองสารสกัดจากข้าวหอมมะลิ       
ทุ่งสัมฤทธิ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์  
Smart Farm 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางจารุวรรณ กรกำจายฤทธิ์  
ไหมไทยล้ำค่าสักการะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายยศพล เช้ือสาวะถี  
เครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์ล้างมืออัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางโรจนี สุขสว่าง  
แท่งสต๊ิกขจัดคราบแบบพกพา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางพรทิพย์ คำเพชรดี  
อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานพัดลม 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนเศรษฐ สุขสว่าง  
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวัชรินทร์ สิทธิจันทร์  
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวัชรินทร์ สิทธิจันทร์  
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชัชวาล คำเพชรดี  
ครุสดุดี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ คุรุสภา 

นายชัชวาล คำเพชรดี  
พระพฤหัสบดี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สกสค 

นายมารุตพงศ์ พลระวัง  
ครูท่ีปรึกษาองค์การฯ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสันชัย สุขศรีพะเนาว์  
อุปกรณ์บริหารขาสำหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นายวิชาญ ศูนย์กลาง  
เครื่องตัดใบข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัชวาล คำเพชรดี  
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ว่าท่ีร.ต.วัชรินทร์ สิทธิจันทร์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
นายธนเศรษฐ สุขสว่าง  
ระบบควบคุมห้องอัจฉริยะ 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
จังหวัด 

 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัชวาล คำเพชรดี  
เครื่องแจ้งเตือนและทำความสะอาดตะกอนในถังน้ำ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัชวาล คำเพชรดี  
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางพรทิพย์ คำเพชรดี  
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์  
สมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอุกฤษฏ์ จรรยารัตนกุล  
เครื่องแกะกระถิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเทอดอนันต์ จันทอง  
หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวีซี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสิทธฺิรัตน์ มีอาจ  
MPC Natural Lipbalm 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางจารุวรรณ กรกำจายฤทธิ์  
เทียนสปาไขถ่ัวเหลืองสารสกัดจากข้าวหอมมะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวโชติการ สืบค้า  
เครื่องทำไอศครีมโรลเลอร์ผลไม้สด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางโรจนี สุขสว่าง  
น้ำยาช่วยขาวจากเปลือกกล้วย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายยศพล เช้ือสาวะถี  
ตู้ขาย Mask หยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิษณุ ชำนิจ  
เครื่องพิมพ์หยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐชนน แสนแก้ว  
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระศักดิ์ แก้วกล้า  
เครื่องปอกไข่ต้มแบบประหยัดพลังงาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ  
อุปกรณ์หั่นเนื้อเคบับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกรณ์ศุภพล เวียงสันเทียะ  
ไม้กวาดหยากไย่ดูดฝุ่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์  
แท่นตัดเหล็กแม่นยำ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีรพงษ์ ต้ังก้องเกียรต ิ 
สูงค่าจำปาทอง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอรรณพ นามมะเริง  
ราวตากอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์  
ด้ามเพิ่มแรงขันประแจรวม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ว่าท่ีร.ต.วัชรินทร์ สิทธิจันทร์  
เตาถังประหยัดถ่าน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุมาศ บำเพ็ญชาติ  
แปลงผักคอนโด พลังงานโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอนุพงษ์ สุวิทยศักดิ ์ 
พิมายสมาร์ทฟาร์ม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุมาศ บำเพ็ญชาติ  
เครื่องช่วยยืดเส้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์  
เหรียญเงิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกฤษดา สารพักตร์  
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
นายภานุพงษ์ เป้าสูงเนิน  
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
ภาค 

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวขนิษฐา ชินนอก  
นายกองค์การฯ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวลัดดาพร ประเสริฐ  
นายกองค์การ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชยกร จันวัน  
Smart Farm 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวศิริพร ค้าขาย  
Smart Farm 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศกึษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ศิริวัฒน์ คอกพิมาย  
อุปกรณ์บริหารขาสำหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นายธรรมนญู สงนอก  
อุปกรณ์บริหารขาสำหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นายกฤษฎา แสวงนางค์กุล  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดพลังงาน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายขวัญชัย ดวกกระโทก  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนนทชัย ชูชีพ  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายคมกฤษ วิชาเกวียน  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรวัฒน์ ผิวรัตน์  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกรณ์ดนัย เศษสิงห ์ 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายทักษิณ บุญอุดร  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนากร หมายส่องกลาง  
การแข่งขนัฮอนด้าประหยดัเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภูริทัต บัวจัสตุรัส  
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

นายเสฏฐวุฒิ การบุญ  
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพรเทพ แก้วกระจ่าง  
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจักรินทร์ พิมพา  
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้       
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 



มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านความรู้ 
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 
ระดับ ปวช.3  จำนวนผู้เรียนแรกเข้า               จำนวน      750       คน                            
                 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา            จำนวน      479       คน 
                 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา                                 
 
ระดับ ปวส.2   จำนวนผู้เรียนแรกเข้า               จำนวน     529        คน                            
                 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา            จำนวน      502       คน 
                 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา                                
 
ระดับ ช้ัน ปวช.3 และปวส.2จำนวนผู้เรียนแรกเข้า  จำนวน       1279    คน                            
                 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา               จำนวน       981     คน 
                 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา                           76.7                
 
สรุป จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ  76.7    ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
 
1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    - จำนวนผู้เรียนยกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ            
จำนวน  75  คน 
    - จำนวน ผู้ เรียน ท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็น ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                    
จำนวน   65   คน 
    - ร้อยละผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 86.66 



    - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 3 ดาวระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
สรุป ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 86.00 มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  3  ดาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
 
1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    - สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
    1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในสถานศึกษา 
    2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
    3. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับภาค 
    4. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
    5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับนานาชาติ   
 สรุป ผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชา  
    - สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
    - สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลระดับ ภาค 
สรุปผลการประมิน  ค่าคะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 
 
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดับช้ัน ปวช.3 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
จำนวน 561   คน 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 509 คน 
   - ร้อยละผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 90.73 
 



ระดับช้ัน ปวส. 2 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   
 จำนวน 509   คน 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน   504   คน 
   - ร้อยละผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 99.01 
 
ระดับปวช.3 และ ปวส.2 
   - จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
จำนวน   1070     คน 
   - จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน   1013    คน 
   - ร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 99.14 
     สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 94.67  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม  
 
 
1.7 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษา 2563 จำนวน 839 คน 
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ช้ัน ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 ท่ีมีงานทำหรือศึกษาต่อ จำนวน 
797 คน 
  - ร้อยละการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 94.99 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    - จำนวนผู้เรียนยกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
จำนวน  75  คน 
    - จำนวนผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จำนวน  65   คน 
    - ร้อยละผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 86.6 
    - ผลการประเมินศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 3 ดาวระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
สรุป ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 98.3 มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   3  ดาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ         
ดีเย่ียม 



 
2.2 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    - สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
     1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิ จัย                
ในสถานศึกษา 
     2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
     3. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับภาค 
     4. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
     5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา      
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับนานาชาติ   
 สรุป ผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
2.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชา  
     - สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
     - สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลระดับ ภาค 
สรุป ผลการประมิน  ค่าคะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 
 
2.4 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดับช้ัน ปวช.3 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   
 จำนวน  561   คน 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 509 คน 
   - ร้อยละผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 90.73 
 
ระดับช้ัน ปวส. 2 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร     
 จำนวน   509   คน 



   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน   504   คน 
   - ร้อยละผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 99.01 
 
ระดับปวช.3 และ ปวส.2 
   - จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 จำนวน   1070     คน 
   - จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน   1013    คน 
   - ร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 99.14 
     สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 94.67  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
 
2.5 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษา 2563  จำนวน 839 คน 
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ช้ัน ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 ท่ีมีงานทำหรือศึกษาต่อ   
จำนวน 797 คน 
  - ร้อยละการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 94.99 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   - ระดับ ปวช. 3   
   - จำนวนผู้เรียนแรกเข้า                    จำนวน         750        คน                            
   - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                จำนวน          529       คน 
   - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา                                70.53  
ระดับ ปวส.2    
   - จำนวนผู้เรียนแรกเข้า       จำนวน         479      คน                            
   - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา    จำนวน         502     คน 
   - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา                     95.41         
   - ระดับ ช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2  
   - จำนวนผู้เรียนแรกเข้า        จำนวน        1279      คน                            
   - สำเร็จการศึกษา              จำนวน         981       คน 
   - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา                     76.7          



สรุป จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คิดเปน็ร้อยละ  76.7  ค่าคะแนน   4 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     - จำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา   จำนวน 3020 คน 
     - จำนวนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จำนวน 2870 คน 
     - ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ร้อยละ 95.03 
สรุป ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95.03  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     - จำนวนผู้เรียนยกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    
จำนวน   75 คน 
     - จำนวนผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
จำนวน   65   คน 
     - ร้อยละผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 86.66 
     - ผลการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 3 ดาวระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
สรุป ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 86.00 มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    3  ดาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดี
เย่ียม 
 
3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    - สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
      1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย               
ในสถานศึกษา 
      2. สถานศึกกาามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
      3. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา            
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค 



      4. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา        
ระดับอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
      5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา        
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับนานาชาติ   
 สรุป ผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชา  
     - สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
     - สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการแข่งขนัทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลระดับ ภาค 
สรุปผลการประมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ  ดี 
 
3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดับช้ัน ปวช.3 
   - จำนวน ผู้ เรียนระดับ ช้ัน  ปวช.3 ท่ี ลงทะ เบี ยน เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างห ลัก สูตร              
จำนวน 489   คน 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน   483   คน 
   - ร้อยละผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 98.77 
 
ระดับช้ัน ปวส. 2 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร     
จำนวน   445    คน 
   - จำนวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน   443   คน 
   - ร้อยละผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 99.55 
 
ระดับปวช.3 และ ปวส.2 
   - จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร     
จำนวน   934     คน 
   - จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 926 คน 
   - ร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 99.14 
     สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 99.14  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
 
 



3.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษา 2562    จำนวน   893   คน 
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ช้ัน ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2561 ท่ีมีงานทำหรือศึกษาต่อ   
จำนวน 797 คน 
  - ร้อยละการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 94.99 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 - สถานศึกษามีจำนวน กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 28 กิจกรรม 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
สรุป  ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
  1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ทำให้มีนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา อยู่ใน
ระดับ ดี 
2.สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และเข้าร่วมประกวด
ในระดับชาติ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้นำไปใช้ประโยชน์จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
3. สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มิภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะ สามารถมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ในระดับยอดเย่ียม 
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จบการศึกษา มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ทำให้มีระดับ
การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม และมีระดับความพึงพอใจ                
อยู่ในระดับดีมาก 
6. สถานศึกษาสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง จึงทำให้มีปริมาณนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าท่ี
กำหนดไว้ 
7. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนดไว้ และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  1. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนหามาตรการและแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ลงทะเบียนการทดสอบ 
V NET และมีการติวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ผ่านการทดสอบ V NET   
2. สถานศึกษา ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีผลการแข่งขันวิชาชีพ ในระดับ ภาค และ
ชาติต่อไป 



  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. สถานศึกษามี ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรมีระบบแนะแนว หรือจัดหางานให้ผู้สำเร็จ
การศึกษา 
2. สถานศึกษาได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนมาหลายปีแล้ว ทำให้ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน 
ต่างๆท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกิดการชำรุด เสียหาย และไม่ทันต่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     - สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
     - สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
     - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานรหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
     - สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
     - สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา            
    และปรับปรุง  
 สรุป สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรในระดับ ปวช. 10 สาขาวิชา ปวส. 10 สาขาวิชา ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
   - จำนวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนท้ังระดับ ปวช.และ ปวส.   10 สาขาวิชา 
   - จำนวนสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร 10 สาขาวิชา 
สรุป ผลการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม เป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
    สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และนำไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
   - จำนวนครูท้ังหมดของสถานศึกษา 67 คน 



   - จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 67 คน 
   - ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
   2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลาย
หลาย เช่น PJBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
   4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ
ท่ีหลายหลาย 
สรุป ครูผู้สอนได้มีการตำเนินการตามคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
   - จำนวนครูท้ังหมดของสถานศึกษา 67 คน 
   - จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 67 คน 
   - ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุป การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
2.1 การจัดการเรียนการสอน 
    ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงสาขาวิชาท่ีสอน  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง



การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ทางการจัดการเรียนรู้ 
 
     - จำนวนครูท้ังหมด 67 คน 
 
   1. จำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงสาขาวิชาท่ีสอน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 89.55   
  
   2. จำนวนครู ท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกรายวิชาท่ีสอน  จำนวน 67 คน              
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   3. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  
   4. จำนวนครูท่ี ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   5. จำนวนครูผู้สอนท่ีทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   
สรุป  การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
2.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
     ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำขั้นเรียนและ
รายวิชา ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 
     - จำนวนครูท้ังหมด     67    คน 
 
    1. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
    2. จำนวนครู ผู้สอน ท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือ เอกสารประจำช้ันเรียนและรา ยวิชาเป็นปัจจุบัน           
จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 95.52 
 



    3. จำนวนครู ผู้สอน ท่ีใช้ เทคนิควิธีการบริหารจัดการเรียน ให้มีบรรยากาศท่ี เอื้ อ ต่อการเรียนรู้             
จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  
    4. จำนวนครู ผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ต้ั งใจในการเรียน  จำนวน 67 คน             
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
    5. จำนวนครูผู้สอนท่ีดูและช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จำนวน 67 คน          
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
สรุป การบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     
2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
      
     - จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน      
จำนวน 10 ห้อง 
 
     - ห้ องเรียน  ห้ อ งปฏิบั ติการ ท่ีมี ระบบอิน เทอร์ เน็ ตความ เร็ ว สู งในการจัดก ารเรียนการสอน                       
คิดเป็นร้อยละ 100 
     
 
สรุป  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่า
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงาน
จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 
   - จำนวนครูท้ังหมด     67    คน 
 
   1. จำนวนครู ผู้ สอน ท่ี จัดทำแผนพัฒ นาตน เองและเข้าร่ วม การพัฒ นาวิชาชีพ  จำนวน  67 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 100 



 
   2. จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   3. จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   4. จำนวนครู ผู้สอน ท่ีมี ผลงานจากการพั ฒ นาตน เองและการพัฒ นาวิชาชีพ  จำนวน  67 คน                      
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   5. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่   
จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
สรุป   การพั ฒ น าตน เอ งและพั ฒ นาวิ ช า ชีพ ของครู ผู้ สอน  คิด เป็ น ร้อ ยละ  100 ค่ าคะแน น  5                           
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนปฏิบัติงานประจำปี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัด
การศึกษา 
   สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี 
   4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
   5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนท้ังหมด 116 คน 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุป การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีผลการประเมินครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 



    ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี         
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
   4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา 
  - สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่าย
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  - สถานศึกษาได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและมีผลการประเมินข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
  สรุป ผลการประเมินสถานศึกษาปฏิบัติครบทุกข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   5. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
    
    - สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สถานประกอบท่ีทำการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา MOU จำนวน 12 แห่ง 
    - สถานประกอบการท่ีรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 70 แห่ง 



สรุป  สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเป็นร้อยละ   100  และได้ปฏิบัติตามข้ันตอนครบ 5 
ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
   2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู   
และครูฝึกในสถานประกอบการ 
   3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 
   4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็น
รูปธรรม 
   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    - สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
สรุป การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได้ดำเนินการ ครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.6 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือฟาร์ม 
     สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  
   2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
   3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกำหนด 
   4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 



   5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   สรุป ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ท่ีมีการพัฒนา ท่ีได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 และปฏิบัติ
ครบ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบส่ือสาร รวมท้ังการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีระบบน้ำประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
   3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 
ระบบกำจัดขยะ ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
   5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
สรุป สถานศึกษามีครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
     สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
     สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
   2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
   3. สถานศึกษามีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด และมีระบบสืบค้น
ด้วยตนเองเพียงพอ 
   4. จำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 3020 คน 
   5. จำนวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 2900 คน คิดเป็นร้อยละ 96.02 
   6. จำนวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา 
   7. จำนวนสาขาวิชาท่ีมีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 46สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุป สถานศึกษาปฏิบัติครบ 7 ข้อ ค่าคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 



3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช ั้นเรียน 
     สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2. สถานศึกษาจัดผู้รับผิดชอบ ดูแล ระบบบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   3. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
      - สถานศึกษามีจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 46 ห้อง 
      - ร้อยละของจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน 100 
      - สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี 
สรุป ร้อยละการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   5. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 



    
    - สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สถานประกอบท่ีทำการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา MOU จำนวน 12 แห่ง 
    - สถานประกอบการท่ีรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 70 แห่ง 
สรุป  สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเป็นร้อยละ   100  และได้ปฏิบัติตามข้ันตอนครบ 5 
ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
   2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ 
   3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 
   4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่นงบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็น
รูปธรรม 
   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    - สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
สรุป การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได้ดำเนินการ ครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4.3 การบริการชุมชนเพื่อจิตอาสา 
    สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
   สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 



   1. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน 
   2. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 
   3. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 
   4. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
   5. สถานศึกษาใช้นวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
สรุป การบริการชุมชนเพื่อจิตอาสา ปฏิบัติครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช ั้นเรียนใช้งานด้านสารสนเทศ           
ภายในสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2. สถานศึกษาจัดผู้รับผิดชอบ ดูแล ระบบบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   3. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
      - สถานศึกษามีจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน      
การสอน จำนวน 10 ห้อง 
      - ร้อยละของจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน     
การสอน 100 
      - สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง           
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี 
สรุป ร้อยละการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
  2) จุดเด่น 



   1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา โดยมีนโยบายให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
การรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสภาพท่ีสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุง ช่องทางเดิน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา 
ระบบน้ำด่ืม ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย 
   3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีมีต่อคุณภาพของสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพผู้สำเร็จ
การศึกษา อยู่ในระดับท่ี ดีมาก 
   4. ครผูู้สอนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียน การสอน 
   5. ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ นำเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยใช้ในการจัดทำส่ือการเรีย นการสอน           
สามารถนำส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง  มีการ วัดและประเมินผลการเรียนการสอน              
บันทึกหลังการสอน กรณีนักเรียน นักศึกษามีปัญหาครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียน และมีระบบการจัดสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 
   6. สถานศึกษาได้ดำเนินตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่นการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน จะมีระบบการแนะแนวเชิงรุกข์ ส่งผลทำให้มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มข้ึน 
   7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐ
และเอกชน ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานจำนวนมาก ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งได้มีการระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   8. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ สร้างจิตอาสา
ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
   9. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   10. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน และครูจัดทำผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
อย่างต่อเนื่อง 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. สถานศึกษามีอัตราส่วนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ยังเกินมาตรฐาน อาจทำให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูมีภาระงานการสอนมาก อาจส่งผลต่อการให้คำปรึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษามีครูอัตราจ้างจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพน้ อยกว่ากลุ่ม
ข้าราชการ และพนักงานราชการ 
   2. สถานศึกษาไม่มีระบบสืบค้นหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การสืบค้นหนังสือเกิดการล้าช้า 



   3. สถานศึกษาควรมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาและจัดให้มีระบบการติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ    ท่ีได้จาก การพัฒนาราย่างต่อเนื่อง 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. สถานศึกษามีครูอัตราจ้างมากเกินไป ทำให้มีการเปล่ียนครูอยู่ตลอดเวลา ทำให้ขาดการพัฒนาดด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ควรขอเพิ่มอัตราข้าราชการ และพนักงานราชการ เนื่องจากมีปริมาณ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น 
   2. สถานศึกษามีสถานประกอบการจำนวนมากท่ีร่วม MOU ในการจัดการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสร้างโอกาสในการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายในการ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีทันสมัย ห้องปฏิบัติการเรียน
การสอนเป็นต้น 
   
 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนปฏิบัติงานประจำปี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัด
การศึกษา 
   สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี 
   4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
   5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนท้ังหมด 116 คน 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมมี ส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา    
ของสถานศึกษาจำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุป การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีผลการประเมินครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
   2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
และครูฝึกในสถานประกอบการ 
   3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 
   4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่นงบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็น
รูปธรรม 
   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    - สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 สาขาวิชา 
    - สาขาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
สรุป การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได้ดำเนินการ ครบ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    สถานศึกษามีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
     1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิ จัย               
ในสถานศึกษา 
    2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง      
และได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
    3. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง      
และได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา        
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค 



    4. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง      
และได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
    5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงและ
ได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับนานาชาติ   
 สรุป ผลการประเมินค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
  จุดเด่น 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  - 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

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

 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น        
 การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้   
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักx
ค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถาน ศึกษา ประเด็นการประเมิน ท่ี  2 ด้าน ทักษะและการประยุก ต์ใช้  
ย อ ด เยี่ ย ม  (ร้ อ ย ละ  80 ขึ้ น ไป ) ดี เลิ ศ  (ร้ อ ย ล ะ  70.00 – 79.99)       ดี  ( ร้ อ ย ล ะ  60.00 – 69.99)                   

√ 

√

   



ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักx
ค่าคะแนน) 

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
 ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

√ 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระ ดับ คุณ ภ าพการศึกษ าของสถาน ศึกษ า ประ เด็นก ารประ เมิ น ท่ี  1 ด้ าน ห ลัก สูตรอาชีว ศึ กษ า 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบรหิารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

√ 

√ 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบรหิารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
       ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 

√ 

√ 



5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
 ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง   
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 
 

√ 

√ 



5.4 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 94.55 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 97.89 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 97.53 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 



ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการ ศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น        
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

1.1 ด้านความรู้ 1. กลยุทธ์ ท่ี 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
เป้าประสงค์ รักษาปริมาณ ผู้เรียนในระดับ 
ปวช. และเพิ่มปริมารผู้เรียน ระดับ ช้ัน ปวส. 
โดยจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่ งผู้มี ส่วน
สำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก 
ซึ่งได้แก่ นักเรียน และปกครอง สถานศึกษามี
เป้าประสงค์ดังนี้ 1.เพิ่มปริมาณผู้เรียน 2.ลด
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน 
แผนงาน/โครงการ  1. โครงการแนะแนว
อาชีพและศึกษาต่อ  2. โครงการติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษา 3. โครงการประชุมครูแนะ
แนวในเครือข่าย 4. โครงการศึกษาสภาพ
ปัญหาการปฏิบัติงานงานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน  5. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักศึกษาโดยครู ท่ีปรึกษา  6. โครงการลด
ปั ญ ห าก าร อ อ ก ก ล าง คั น ข อ ง ผู้ เรี ย น
อาชีวศึกษา 7. โครงการคัดกรองนักเรียน 
นั ก ศึกษา (ก ลุ่ม เส่ีย ง/ก ลุ่มมีปัญ หา)  8. 
โครงการ Home Room ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละ
ของนักเรียน นักศึกษา ท่ีสมัครเข้าเรียนต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2. ร้อย
ละของนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาได้



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

งานทำและศึกษาต่อตรงกับสาขาท่ีเรียน  3. 
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีออกกลางคัน
ลดลง  

2. กลยุทธ์ท่ี 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 3. สถานศึกษามีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
แผนงาน/โครงการ 1. โครงการส่งเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ใน ก ลุ่ ม ผู้ เรี ย น
อาชีวศึกษา 2.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาดู
งาน 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การศึกษาดูงาน 4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกใน
การเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ  
5. โครงการประเมิน คัดเลือกแผนธุ รกิ จ       
6. โครงการรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
ร ะ ดั บ ภ า ค  แ ล ะ ร ะ ดั บ ช า ติ                       
7. โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่     
8. โครงการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ   

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะ



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา              

 3. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. กลยุทธ์ท่ี 3 ผู้สำเร็จการศึกษามีการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต มีการฝึกอบรมวิชาชีพ นำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีประ สิทธิภาพและ
ป ระ สิ ท ธิ ผ ล  เป้ าป ระ ส ง ค์  1. ผู้ ส ำ เร็ จ
การศึกษามีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ มี
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต มีการฝึกอบรม
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ผู้ สำเร็จการศึกษ านำความรู้ ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีประ สิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาการ 2. โครงการ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 3. โครงการจัดการ
เรียนการสอนระยะส้ัน  4. โครงการพัฒนา
อาชีพต่อยอดอาชีพ 5. โครงการส่งเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ใน ก ลุ่ ม ผู้ เรี ย น
อาชีวศึกษา 6. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุม ชน  7. โครงก ารอา ชี ว ร่ วม ด้ ว ย ช่ วย
ประชาชน/อาชีวะอาสา ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละ
ของสาขาวิชาท่ีผ่านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิชาการ 2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ี
สำเร็จการศึกษาได้งานทำ 3. ร้อยละของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาศึกษาต่อ
ตรงสาขา 4. ร้อยละของผู้รับการบริการ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 5. ร้อยละ
ของผู้รับการบริการโครงการอาชีวร่วมด้วย
ช่วยประชาชน/อาชีวะอาสา 6. ร้อยละของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีรับการอบรมโครงการ



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิ สระในก ลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

2. กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เป้าประสงค์ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธี การสอน ท่ีหลากหลาย มี การวัดและ
ประ เมิ น ผลตามสภาพ จริ ง  มี ก ารใช้ ส่ื อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
การเรียนรู้แลการทำวิจัย เพื่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน/โครงการ  1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุ น ให้ ครู ผู้ สอนมี คุณ วุฒิ ตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน 2. มอบหมายงานให้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 3. โครงการ
นิเทศครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนตรง
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการ
ส อ น ท่ี ห ล าก ห ล าย  มี ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลตามสภาพจริง 4. โครงการจัดทำ
และนำส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน  5. โครงการ จัดทำวิ จัยใน ช้ัน เรียน 
ตั ว ช้ี วั ด  1. ครู ผู้ ส อน มี คุณ วุฒิ ต ร งต าม
สาขาวิชาท่ีสอน 2. ครูผู้สอนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 3. ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  4. 
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ครูผู้สอนจัดและนำส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. พันธกิ จท่ี  2 พัฒ นาผู้ เรียน ให้มี ทักษะใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี 4 กลยุทธ์ 
ดังนี้ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม มีความรักในอาชีพและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม เป้าประสงค์ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคาพรสิทธิของ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ตามระบอบประขาธิปไตยอันมี
พ ระมหากษั ตริย์ ท รง เป็ นประมุ ข  มี จิต
สาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มี
เป้ าประสง ค์ ดั งนี้  1. ผู้ เรียน มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 2. ผู้เรียน
มีความรักในอาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม แผนงาน/โครงการ 1. โครงการศิษย์
ใหม่เข้าค่าย 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. โค รงก ารพั ฒ น า จิต อ บ รม คุณ ธรรม 
จริยธรรม  4. โครงการเชิดชูคนดี/คนเก่ ง      
5. โ ค ร ง ก า ร วั น ส ำ คั ญ ช า ติ  ศ า ส น า          
พระมหากษัตริย์ 6. โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม 7. โครงการแข่งกีฬาสีภายใน  8. 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 9. โครงการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ  10. 
โครงการชมรมวิชาชีพและชมรมวิชาชีพอิสระ         
11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมิน
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สมาชิกดีเด่น  

12. โครงการอบรมโครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ
และประธานชมรมนักเรียน นักศึกษา ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม ท่ีพึ งประสงค์  2. ร้อยละของ
ผู้เรียนมีความรักในอาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. กลยุ ท ธ์ ท่ี  4. สถาน ศึกษ ามี ก ารพั ฒ น า
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดค ล้อ งกั บความ ต้อ งการขอ งสถาน
ประกอบการ เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามี
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  2. 
สาขาวิชา/สาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 3. สาขาวิชา/สาขางานมีการ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ ม เติม  แผนงาน/
โครงการ 1. โครงการอบรมการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 2. โครงการศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
ผู้สอน 3. โครงการสำรวจความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
4. โครงการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 5. โครงการประเมินผลการใช้
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของ สาขาวิชา/สาขางานได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2. ร้อยละของ
สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. กลยุทธ์ ท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป้าประสงค์ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การ จั ดก ารอ า ชี ว ศึก ษ าระบ บ ท วิ ภ า คี  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ไ ด้ จั ด ท ำ แ น ว ท า งป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร
อ า ชี ว ศึ ก ษ าระบ บ ท วิ ภ า คี ขึ้ น  เพื่ อ ให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สถานศึกษามีเป้าประสงค์ดังนี้ 1. สถานศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 2. 
สถาน ศึ กษ าท ำความ ร่ วมมื อกั บ สถาน
ประกอบการ แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
2. โครงการประ ชุม ผู้ป กครอ งนั ก เรี ยน 
นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ 3. โครงการนิเทศ
นั ก เรียน  นั ก ศึกษาฝึกงาน  ฝึกอาชีพ  4. 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีกลับ
จากการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 5. โครงการศึกษา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 6. 
โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ 7. 
โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ 
8. โครงการอบรมครูนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 9. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการจัดหาแผนการฝึกอาชีพครูใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั บ ค รู ฝึ ก ใน ส ถ า น
ประกอบการ 10. โครงการลงนามความ
ร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตัว ช้ีวัด  1. 
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จำนวนสถานประกอบการท่ีร่วม MOU 2. 
ร้อยละของ จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีผ่าน
การฝึกงาน /ฝึกอาชีพ  3. จำนวนสถาน
ประกอบการท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเข้า
ฝึกงาน 4. จำนวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดหา
แผนการฝึกอาชีพครูในสถานศึกษาร่วมกับครู
ฝึกในสถานประกอบการ 5. ความพร้อมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6. การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7. การสรุป
ราย งาน ผลก าร จั ด ก าร เรี ย น ก า รสอ น
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. พันธกิจท่ี 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง มี 
4 กลยุทธ์ กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้
มีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียน
การสอน เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา 
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณ ฑ์ ฯลฯ และมี การ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ
จัดหาและมอบทุนการศึกษา 2. โครงการ
ระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ 3. 
โครงการระดมทรัพยากรจากศิษย์ เก่า  4. 
โครงก าร ติดตาม ผู้ สำเร็ จก าร ศึกษ า  5. 
โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
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ประกอบการ 6. โครงการศึกษาดูงาน ตัวช้ีวัด 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา     
2. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น              
3. ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. กลยุทธ์ที่ 1  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการระดมทรัพยากร 
เพื่อการจัดการเรียนการสอน เป้าประสงค์ 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการระดมทรัพยากรเพื่ อก าร จัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ในด้านครูพิ เศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน/โครงการ 1. โครงการจัดหาและ
ม อ บ ทุ น ก าร ศึก ษ า  2. โค รงก าร ระ ดม
ทรัพยากรจากสถานประกอบการ 3. โครงการ
ระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า  4. โครงการ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 5. โครงการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 6. 
โครงการศึกษาดูงาน  ตัวช้ีวัด 1. นักเรียน 
นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 2. สถานศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการสนับสนุนการ
จัดก าร เรียนการสอน  3. ศิษย์ เก่ ามอบ
ทุนการศึกษา  

2. กลยุทธ์ที่ 2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถาน ศึกษา จนสามารถรับการ
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ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  เพื่ อ สู่
มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ สถานศึกษาจัด
ให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา และสามารถรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณ ภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
แผนงาน /โครงการ  1. โครงการพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายของต้น
สังกั ด  2. โครงการจัดทำห้องสำนั ก งาน
ประกันคุณภาพฯ 3. โครงการศึกษาดูงาน
ประกัน คุณภาพฯ  4. โครงการรอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 5. โครงการจัด
อบรมระบบงานประกันคุณภาพฯ ตัวช้ีวัด 1. 
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน 
2. สถาน ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 3. สถานศึกษามี
การเตรียมความพร้อมรอรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากต้นสังกัด 4. สถานศึกษามี
การเตรียมความพร้อมรอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

3. พันธกิจท่ี 6 จัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
กลยุทธ์ท่ี 1 สถานศึกษามีการเตรียมความ
พร้อมในการเปิดการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี เป้าประสงค์ สถานศึกษามี
การเตรียมความพร้อมในการเปิดการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

4. กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เป้าประสงค์ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการ



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธี การสอน ท่ีหลากหลาย มี การวัดและ
ประ เมิ น ผลตามสภาพ จริ ง  มี ก ารใช้ ส่ื อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
การเรียนรู้แลการทำวิจัย เพื่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน/โครงการ  1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุ น ให้ ครู ผู้ สอนมี คุณ วุฒิ ตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน 2. มอบหมายงานให้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 3. โครงการ
นิเทศครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนตรง
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการ
ส อ น ท่ี ห ล าก ห ล าย  มี ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลตามสภาพจริง 4. โครงการจัดทำ
และนำส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน  5. โครงการ จัดทำวิ จั ยใน ช้ัน เรียน 
ตั ว ช้ี วั ด  1. ครู ผู้ ส อน มี คุณ วุฒิ ต ร งต าม
สาขาวิชาท่ีสอน 2. ครูผู้สอนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 3. ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  4. 
ครูผู้สอนจัดและนำส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
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ทางการศึกษาและผู้เรียนออกบริการวิชาการ 
และวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
สังคม เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน แผนงานโครงการ 1. โครงการอบรม
แกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและโรค
เอดส์ 2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรมปลูกป่าและจำทำ
ทะเบียนพันธ์ไม้ 3. โครงการกิจกรรมรณรงค์
ขับขีป่ลอดภัย สวมหมวกกันน็อค 4. โครงการ 
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 5. 
โครงการตรวจสภาพรถ  6. โครงการอาชี
วอาสาบริการเทศการปีใหม่ 7. โครงการอาชี
วอาสาบริการเทศการสงกรานต์ 8. โครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิง 9. โครงการ
อบรมการทำใบขับข่ี 10. โครงการจัดการสอน 
108 อาชีพ ร่วม กั บ อ ำเภ อ เค ล่ือน ท่ี  11. 
โครงการจัดต้ังศูนซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it 
Center ถ าว ร  ตั ว ช้ี วั ด  1. ครู  นั ก เรี ย น 
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 2. ครู 
นั ก เรียน  นั ก ศึกษาออกให้บ ริการ Fix it 
Center ศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่ อ ชุมชน  3. ครู  
นั ก เรียน  นั ก ศึกษา แผนกวิชาช่างยน ต์
ให้บริการตรวจสภาพรถ  4. ครู  นักเรียน 
นักศึกษา ให้บริการเทศการเทศกาลปีใหม่ 5. 
ครู นักเรียน นักศึกษา ให้บริการเทศกาล
สงกรานต์  
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3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. พันธกิจท่ี 3 บริการวิชาการและวิชาชีพ วิจัย
พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ 
สู่ ชุมชน สังคม มี  2 กลยุทธ์  กลยุทธ์ ท่ี  1 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ของผู้เรียนจัดทำด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วิ จัย
พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ 
2. ผู้ เรียนมี ผลงาน ได้รับ รางวัลจากการ
ประกวดด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 3. สถานศึกษาออก
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  แผนงาน
โครงการ 1. โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียน
และการจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย 2. 
โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ในระดับต่างๆ 3. โครงการจัดทำส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ตัวช้ีวัด 1. นักเรียน นักศึกษา 
จัดทำส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2. จำนวน
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเข้ารับการประกวดในระดับ 
อศจ. 3. ผลงาน ส่ิงประดิษ ฐ์ ท่ี ได้ รับการ
คัดเลือกเข้าประกวดในระดับ ภาค 4. ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดใน
ระดับ ชาติ  

 


