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ก 

คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 กำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 
พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการ
ตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการ 
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทจึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
เป็นประจำทุกปี โดยการนำผลจากการประเมินตนเอง การประเมินภายในจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาประกอบการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสำหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 15 ประเด็นการประเมินย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนี้ 
ต่อสาธารณชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
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  5. ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ตาราง1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาที่พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้  5 ดีเย่ียม 
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 3 ดี 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 5 ดีเย่ียม 

 ค่าเฉลี่ย 4.33 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3 ดี 
2.1.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 4 ดีมาก 
2.1.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 3 ดี 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.2.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 5 ดีเย่ียม 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 4 ดีมาก 
2.3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5 ดีเย่ียม 
2.3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  

5 ดีเย่ียม 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2.4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโนยายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 5 ดีเย่ียม 

ค่าเฉลี่ย 4.25 ดีมาก 
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มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 5 ดีเย่ียม 
3.1.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีเย่ียม 
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3.2.1 จำนวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับ
รางวัลระดับจงัหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

5 ดีเย่ียม 

3.2.2 จำนวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

1 ต้องปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน 4.20 ดีมาก 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีค่านิยมและทัศนคตท่ีดีใน
การทำความดี ใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข อาทิเช่น โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนและให้สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของเทศบาลและมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการประชุมหารือบุคลากรและนำนโยบายต่าง ๆ 
มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องท้ังทางด้านบุคลากร นักเรียน การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทุกระดับอย่างยั่งยืน 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน นำมาจัดทำโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงการส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม จนได้รับรางวัล
ระดับภาคและระดับประเทศ

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
2. สถานศึกษาควรเพิ่มให้บุคลากรครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ตรงกับรายวิชาท่ีสอน และควรมี

การประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน    
ของสถานศึกษาเพื่อจัดให้มีวิทยากรพิเศษในการร่วมมือการจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชาให้ครบ 
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ทุกสาขาวิชาเนื่องจากในปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ามีเพียงสาขาวิชาช่างยนต์เพียงสาขาเดียวที่มีการร่วมมือกัน        
กับสถานประกอบการในการร่วมมือกันในการพฒันานักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ         
สาขางานยานยนต์ ซึ้งในต่อไปควรมีการพัฒนาให้ครบทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้ตรงกับบริบทของวิทยาลัย และส่งเสริมให้ครูส่งส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม เข้าประกวดทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
จากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทท้ังหมด  

3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และ 15 ประเด็นการประเมินย่อย พบว่า ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
(Best Practice) ได้แก่ การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
แก่ผู้เรียน  บุคลกรในสถานศึกษา อีกท้ังได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
และ  เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏว่า นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ และการประกวดส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม  จำนวนท้ังส้ิน 26 รางวัล แบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รางวัลการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ จำนวน 23 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จำนวน
4 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 12 รางวัล และเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล 

2. รางวัลส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส.
จำนวน 1 รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวช. จำนวน 2 รางวัล 



 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
2.1.1 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
                     Phraputthabath  Municipal  Vocational  College  
2.1.2 ขนาดและที่ต้ัง   

ขนาดพื้นที่ 29 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา 
ที่ต้ัง 24 หมู่ท่ี 13  ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์ / โทรสาร  036 -269146  
Website http://www.pmvc.ac.th  

2.1.3 ประวัติ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และเปิดให้มี
การเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2549 โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 
ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผู้ริเริ่มแนวความคิดในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา คือนายขจรศักดิ์ 
นันทปัญญา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทในขณะนั้น ภายหลังท่ีได้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างคณะเทศมนตรี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถสรุปเหตุผลสนับสนุนและความจำเป็นท่ี
เทศบาลตำบลพระพุทธบาท ต้องการจัดต้ังสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้ดังนี้  
         1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 ท่ีจะให้
เด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรู้สูงขึ้นจากภาคบังคับ  
         2. เพื่อรองรับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือโรงเรียนอื่น ๆ ในเขต
เทศบาลและพื้นท่ีใกล้เคียง  
         3. ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43 ว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และเอกชน 
         4. ท้ังนี้ตามกฎหมายบัญญัติมาตรา  289  ได้ระบุว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีบำรุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 54 (8) ให้เทศบาลมีหน้าท่ีจัดต้ังและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นเพียรพยายามแสวงหาแนวทาง
เพื่อท่ีจะจัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเทศบาลให้สำเร็จ โดยมุ่งหวังว่าวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาท่ีผลิต
กำลังคนท่ีมีคุณภาพ ในด้านความรู้ ความคิด และทักษะฝีมือ ให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความ
ต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ พร้อมช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

ดังนั้น นายชัชวาลย์  แสงประพาฬ ปลัดเทศบาล และนายปรีดา  นนท์มุติ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
จึงได้เตรียมการจัดต้ังวิทยาลัย ตามลำดับดังนี้ 

1. ปี พ.ศ. 2548   นำแนวคิดการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เสนอเข้าท่ีประชุม เพื่อขอมติจากสภา
เทศบาลตำบลพระพุทธบาท (ขณะนั้นมีฐานะเป็นเทศบาลตำบล) 

2. นำคณะครูศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมเพื่อศึกษาแนวทางลำดับข้ันตอน 
การจัดต้ัง 

3. ดำเนินการจัดหาและซื้อท่ีดินในพื้นท่ี  29  ไร่  3 งาน  95  ตารางวา  
4. ทำการวิจัย การศึกษาความต้องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ปกครอง ชุมชนในเขต 

เทศบาลและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีเลือกเรียนต่อสายอาชีพ ผลการวิจัยสรุปความต้องการสาขาวิชาชีพท่ีนักเรียนต้องการ
เรียนมากท่ีสุดคือ สาขางานคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขางานยานยนต์  สาขางานการบญัชี 

5. นำข้อมูลสรุปผลความต้องการท่ีจะเรียนต่อในสายอาชีพ เสนอเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อจัดหา 
ทุนเกี่ยวกับการจัดต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 

6. ยื่นเรื่องขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

7. ขออนุมัติใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2548  จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8. จัดทำแผนงบประมาณและรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
9. เสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ  เรื่องขอเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนอาชีวศึกษา  

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
10. นายขจรศักดิ์ นันทปัญญา  ประกาศการจัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  
11. ต้ังสำนักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ณ อาคาร 2  โรงเรียนเทศบาล 

พระพุทธบาท 
12. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เรื่องรับรองคุณวุฒิเพื่อ

กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         
 

เทศบาลเมืองพระพุทธบาทเป็นเทศบาลแห่งแรก  ท่ีผ่านการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา  โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 41  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือ        
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 



6 
 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ  4  แห่งกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ให้มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ช่ือว่า “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระ
พุทธบาท”  และเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งท่ี 2 ของประเทศ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ผลของการจัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลท่ัวไปทราบว่า มิติ
ใหม่ของการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นความภาคภูมิใจของเทศบาล
เมืองพระพุทธบาทท่ีสามารถจัดต้ังได้สำเร็จ อันเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลอื่นๆ ได้เห็นว่าการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
พัฒนาคนให้มีการศึกษาในด้านอาชีพไปพร้อมกัน เมื่อคนในท้องถิ่นมีพื้นฐานการศึกษาดีย่อมทำให้การพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นไปโดยง่ายยิ่งขึ้น ปี พ.ศ.2551 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธบาท เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ต่อสภาเทศบาล 
พระพุทธบาท  

1. วันท่ี  25  ธันวาคม 2551  ยื่นขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2 ประเภทวิชา คือ  

1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  

2. วันท่ี  20  มีนาคม  2551  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
จำนวน  2  ประเภทวิชาดังกล่าวได้  

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  วันท่ี  18  พฤษภาคม  2552  

4. ปีการศึกษา 2556 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

5. ปีการศึกษา 2559 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
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2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
2.1.4.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งต้ังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรงุเทพมหานคร

ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ   
108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง
ประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ำเจ้าพระยาแยกเข้า แม่น้ำป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ีจังหวัด
สระบุรีมีเนื้อที่ท้ังหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นท่ี
ประเทศ อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอปากช่อง อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ้านนา  

จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 
2.1.4.2 สภาพภูมิประเทศ 
พื้นท่ีจังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ำท่ีราบลุ่มภาคกลางรวมกันอีกส่วนหนึง่ของทิวเขา         

ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 3 ลักษณะ คือบริเวณท่ีราบลุ่ม   
บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 

บริเวณท่ีราบลุ่ม  เป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ส่วนใหญ่คลุมพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันตก
ของจังหวัด บางส่วนคลุมถึงพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศใต้ของตัวจังหวัด นับต้ังแต่อำเภอพระพุทธบาท          
อำเภอหนองแซง และบางส่วนของอำเภอหนองแคและอำเภอวิหารแดง พื้นท่ีประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ  
แบบท่ีราบตะกอนพามา มีท้ังท่ีราบตะกอนพามา ท่ีราบน้ำท่วมถึง และท่ีราบเป็นขั้น ๆ หรือตะพักริมน้ำ              
มีระดับความสูงประมาณ 5 – 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

บริเวณเขาหย่อม  มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ท่ีมีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณท่ีราบตอนกลางของจังหวัด 
และท่ีเป็นแผ่นดินท่ีมีลักษณะเป็นคล่ืนลอนต่ำ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดซึ่งอยู่ในเขต          
อำเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงประมาณ 200 – 400 เมตร จากระดับน้ำ 

บริเวณท่ีเป็นเขาสูง  เป็นพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากท้ังสองบริเวณท่ีกล่าวแล้ว มีแนวการวางตัวของเทือกเขา  
ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนจะงอย ด้านตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น จากทิวเขา
นี้ทิวเขาจะติดกันเป็นพรืด โค้งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงต่อด้วยแนวประมาณ      
เหนือ – ใต้ ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต่อกับทิวเขาเพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขาล้อมรอบด้านทิศตะวันตก
ของท่ีราบสูงโคราช พื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดับความสูงประมาณ 500 – 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาสูงสุด
ของบริเวณนี้คือ ยอดเขาอินทนี สูง 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
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2.1.4.3 การท่องเที่ยว 
1) ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด 
จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีความหลากหลายท้ังทางด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงส่งผลให้มีแหล่งท่องเท่ียวที่มีความหลากหลาย ท้ังทางด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจะ
ให้บริการนักท่องเท่ียวมากมาย ดังนี้ 

 

ตาราง 2.1 ศักยภาพการท่องเที่ยว  
ศักยภาพ รายละเอียด 

- ด้านการคมนาคม - สามารถเดินทางได้ท้ังทางรถไฟ รถประจำทางและรถยนต์ สามารถ
เช่ือมโยงไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ด้านท่ีพัก - มีท่ีพักรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างพอเพียง ท้ังโรงแรม เกสต์เฮาส์  
รีสอร์ท และโฮมสเตย์ 

- ด้านร้านอาหาร - มีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด ท้ังอาหารพื้นบ้านและอาหาร
ท่ัวๆไป จัดไว้บริการให้แก่นักท่องเท่ียวเลือกชิมมากมาย 

- ด้านข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์ข้อมูลขา่วสารให้บริการแก่นักท่องเท่ียว คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวในอาคารศาลากลางจังหวัด 
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ตาราง 2.2 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด 

 

ทางธรรมชาติ 
ทางประวัติศาสตร์ / 

โบราณสถาน 
ทางวัฒนธรรม ทางสุขภาพ ทางนันทนาการ 

- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า 
- เขาหินปูน พระพุทธ
บาทน้อย 
- ลำธารมวกเหล็ก 
- อุทยานแห่งชาติน้ำตก
สามหลั่น 
- สวนพฤกษศาสตร์ภาค
กลาง   (พุแค) 
- น้ำตกลานหินดาด 
- น้ำตกตะพานหิน 
- แก่งคันนา 
- ทะเลบ้านหมอ 
- น้ำตกซับเหว 
- ถ้ำศรีวิไล 
- ถ้ำวิปัสสนาเนรมิต 
- ถ้ำพุทธสุโสทอง 
- ถ้ำดาวเขาแก้ว 
- ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม 
- ถ้ำผาเสด็จ 
- สวนนกไผ่ต่ำ 

- วัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหารและรอยพระ
พุทธบาท 
- บ่อพรานล้างเน้ือ 
- พิพิธภัณฑสถานพระพุทธ
บาท 
- พระตำหนักท้ายพิกุล 
- ตำหนักธารเกษม 
- ตำหนักสระยอ 
- ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง 
- พระพุทธฉาย 
- ถ้ำเขาแดง 
- เขาครกหรือเขาส่องกล้อง 
- เขาเรดาห์ 
- ถ้ำเขาทุเรียน 
- ถ้ำผาเสด็จ 
- ถ้ำนารายณ์หรือเขาวง 
- ถ้ำพระโพธ์ิสัตว์ และถ้ำ
ธรรมทัศน์ 
- วัดสมุหประดิษฐาราม 
- วัดเขาแก้ววรวิหาร 
- วัดป่าสว่างบุญ 

- ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยวน 
- พักโฮมสเตย์ 
- ชุมชนหนองความโซ 
(บ้านไร่กาแฟ) 
- โครงการทฤษฎีใหม่ วัด
มงคลชัยพัฒนา 
- ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
- เท่ียวฟาร์มโคนม 
- ฟาร์มม้าปภัสรา 
- ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ฮันน่ี ฮัท 
- ไร่องุ่น 
- ไร่ยานา 
- ไร่ผักหวานป่า 
- พักฟาร์มสเตย์ 
- แหล่งไม้ล้อม 

- สปาในสถาน
ประกอบการ
โรงพยาบาล 
- สปาในสถาน
ประกอบการ
ภาคเอกชน 

- พายเรือคายัค / 
ล่องแก่ง 
- ปีนหน้าผา / โรยตัว 
- สำรวจถ้ำ 
- สนามกอล์ฟ 
- ท่องเท่ียวในศูนย์
การทหารม้า ค่าย
อดิศร 
- โรงยิมสำหรับฝึกการ
ปีนหน้าผา 
- มวกเหล็ก ATVs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางกชพรรณ   เงินอ่อน 

หัวหน้างานวัดประเมินผล 
นางสาวอณัฐธิชา   พงษ์สนิท 

หัวหน้างานบริการและห้องสมุด 
ว่าท่ี ร.ต.โกสินทร์   ไทยจำนงค์ศิลป ์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาและ 
ระบบทวิภาค ี

นายจตุพร   สุนาวี 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นางพรพรรณ   วุฒิโรจน์พลากร 

สาขาวิชา 
- หัวหน้าสาขาวิชา
สามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้าสาขาวิชา
เทคนิคพ้ืนฐาน 
- หัวหน้าสาขาวิชา
ช่างยนต์ 
- หัวหน้าสาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง 
- หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี 
- หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางกชพรรณ   เงินอ่อน 

หัวหน้างานการเงิน การบัญชี 
นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

หัวหน้างานพัสดุ 
นายพรชัย   ภูยาดาว 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นายฉลองวุฒิ   ศรีทองบริบรูณ ์

หัวหน้างานทะเบียน 
นายเสรี   แข็งแรง 

หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
นายอุดม   ดำสิน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
ว่าท่ี ร.ต.โกสินทร์   ไทยจำนงค์ศิลป ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวษาธญา   พวงห้อย 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายดนัยรัตน์   สังข์ทอง 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
นายพรชัย   ภูยาดาว 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นางสาววาสนา   ปานวงษ์ 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายภัทรพล   ซิมทรัพย์ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางจินตนา  กระด่ี 

หัวหน้างานปกครอง 
นายเจริญ   ขำวาร ี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

นางสาวษาธญา   พวงห้อย 

หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางพรพรรณ   วุฒิโรจน์พลากร 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
และบริการชุมชน 
นายเจริญ   ขำวาร ี
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
2.3.1ด้านผู้เรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพการจัดการศึกษามีดังนี้ 
 

ตาราง 2.3 จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น หลักสูตร 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 26 17 17 60 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 23 19 18 60 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 28 21 20 69 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 22 21 74 
รวม 108 79 76 263 

ประเภทวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2  รวม 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 20 1  21 
ไฟฟ้ากำลัง 2 10  12 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 4 20  24 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 11  21 
รวม 36 42  78 

 
ตาราง 2.4 จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา แรกเข้า สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 28 16 57.14 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 26 16 61.54 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 31 19 61.29 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 13 48.15 
รวม 112 64 57.14 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขางาน แรกเข้า สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 2 1 50.00 
ไฟฟ้ากำลัง 12 7 58.33 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 20 17 85.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 10 83.33 
รวม 46 35 76.09 

รวมทั้งสิ้น 158 99 62.66 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ตาราง 2.5 จำนวนผู้บริหาร และครู จำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง  
 

ผู้บริหาร/สาขาวิชา 
จำ

นว
น 

(ค
น)

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ครู
ผู้ช่

วย
 

ครู
 ค

ศ.
1 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 

ชำ
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผู้บริหาร 1 1   1  1      1 
สามัญสัมพันธ์ 6 6  3 3  3 3  3 1 2  
เทคนิคพื้นฐาน 2 2  1 1  2    1 1  
ช่างยนต์ 4 4  4   1 3   3 1  
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4  4 4   2 2      
การบัญชี 5 5   5  4 1  4 1   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 2 2 2  3 1  1  1  

รวม 26 20 6 14 12  16 10  8 6 4 1 
 
 
 ตาราง 2.6 จำนวน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา 

จำ
นว

น 
(ค

น)
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พน
ักง

าน
จ้า

งต
าม

ภา
รกิ

จ
จา

รกิ
จ 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หรื
อต่

ำก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นปุ

ริญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

1 งานธุรการ 1 1   1    1 
2 งานบริหารท่ัวไป 2 2  2  1   1 
3 งานอาคารสถานท่ี 2 2  1 1 2    
 รวม 5 5  3 2 3   2 
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2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
2.3.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปิดสอนมีดังนี้ 
 ก. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาช่างยนต์ 
         - สาขางานยานยนต์ 
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 ข. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     สาขาวิชาการบัญชี 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.3.3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทีเ่ปิดสอนมีดังนี้ 

ก. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาเคร่ืองกล 
         - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
     สาขาวิชาไฟฟ้า 
         - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
 ข. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
     สาขาวิชาการบัญชี 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้ 

 1. อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน  จำนวน 3 อาคาร 
 2. โรงฝึกงานสาขางานยานยนต์ จำนวน 2 หลัง 
 3. โรงฝึกงานสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง 
 4. โรงอาหารช่ัวคราว จำนวน 1 หลัง 
 5. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 
 6. สนามฟุตบอล 7 คน จำนวน 1 สนาม 
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2.3.5 งบดำเนินการ ประจำปีการศึกษา 2561 
 งบดำเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 งบดำเนินการ จากเงินงบประมาณ ปวช. + ปวส. + เงินอุดหนุนการเรียนการสอน + เงนิรายได้สถานศึกษา 
ตาราง 2.7 งบดำเนินการประจำปีการศึกษา 2561 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวนเงิน 

หมาย
เหตุ 

บาท สตางค์  
1 รายได้จัดหาเอง 168,510 00  
2 รายได้จากเงินอุดหนุนและที่ อปท. ต้ังงบประมาณไว้    
  - ค่าปรับปรุงหลักสูตร 20,000 00  
  - ค่าเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 16,800 00  
  - โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 00  
  - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 00  
3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
  - ค่ารายหัวนักเรียน 1,063,125 00  
  - ค่าหนังสือเรียน 497,000 00  
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 114,310 00  
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 220,500 00  
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 236,075 00  

รวม 2,486,320 00  
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

ปรัชญา “พัฒนาทักษะวิชาชีพสู่งาน สืบสานงานประเพณี สู่วิถีความความพอเพียง”  
 อัตลัษณ์ “เป็นคนดี มีจิตอาสา” 
 เอกลักษณ์ “สามัคคี มีความร่วมมือ” 
 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระได้ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และดำเนินชีวิตภายใต้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ  
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบ

อาชีพอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
3.  ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม 
4.  ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้เรียนวิชาชีพตามท่ีต้องการอย่างมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะมี่จำเป็นในการทำงาน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพครูอันควรค่าแก่การยกย่อง มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงการท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 
4. ผู้เรียนและสถานศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเกิดจากการเรียนและการสอน ลำนุบำรุงศาสนา 

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการจัดทำวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
4. สร้างระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงแวดล้อม 

 

กลยุทธ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

  1.1 ปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  1.2 พัฒนาการเยนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ เรียน มีค่านิยม 
และทัศนคติท่ีดีในการทำความดี ใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง พร้อมซึ่งการเป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  2.1 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 สร้างระบบเครือข่ายภายในให้สามารถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายการศึกษาภายนอกได้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือทำ
วิจัยร่วมของครู นักเรียน และผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดทำวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของครู และนักศึกษา 

  3.2 จัดหาและพัฒนาความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน และส่ิงอำนวยความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงแวดล้อม 
  4.1 ปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
  4.2 ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
2.6.1 ปีการศึกษา 2560 
ตาราง 2.8 ผลงานรางวัลประจำปีการศึกษา 2560 ประเภท นักเรียน นักศึกษา 

ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จัด / 
หน่วยงาน 

1 เหรียญทอง  
การแข่งขันประดิษฐ์ส่ิงของ 
จากวัสดุเหลือใช้ 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับ 
ภาคกลาง) ครั้งท่ี13 ประจำปีการศึกษา 
2560  

1. นางสาวขวัญชนก  รัตนรุ่งงาม รัตนรุ่งงาม 
2. นางสาวพัชชา  วงษ์แก้ว 
3. นางสาวศุภรัตน์  เฉลิมวัฒน์ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 

2 เหรียญทองแดง  
การแข่งขันคัดลายมือ 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับ 
ภาคกลาง) ครั้งท่ี13 ประจำปีการศึกษา 
2560 

นางสาวลลิตา  วรพงษ์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 

3 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาค
กลาง) ครั้งท่ี13 ประจำปีการศึกษา 2560 

นางสาวอมรกานต์  อึ่งผิว กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 

4 วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย  
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 35 
รอบคัดเลือกภาคกลางปี 2560 

1. นายกิจประเสริฐ  เข็มทอง  
2. นายประเสริฐ  มานะการ  
3. นายอภิรมย์  รินทะรักษ์   
4. นายเอกธาดา  สงครามสะอาด 
5. นายพนาไพร  รุ่งเรือง 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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2.6.2 ปีการศึกษา 2561 
ตาราง 2.9 ผลงานรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท นักเรียน นักศึกษา 

ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จัด / 
หน่วยงาน 

1. เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับ 
ภาคกลาง) ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 
2561  

นางสาวโสภา  ศรีอ้วน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เหรียญทอง 
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายรชต  มณีโรจน์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

3. เหรียญทอง 
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายพีรวัฒน์  จานพิมพ ์
2. นางสาวปิยฉัตร  เทียนมงคล 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

4. เหรียญทอง 
ทักษะงานจักรยานยนต์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายปริญญา  ภู่เมือง 
2. นายกิจประเสริฐ  เข็มทอง 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
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ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จัด / 
หน่วยงาน 

5. เหรียญทอง 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายบัณฑิต  จิโน 
2. นายสิทธิศักดิ์  บุญยืน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

6. เหรียญเงิน การแข่งขันวาดรูประบายสี 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาค
กลาง) ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 2561 

1. นางสาวพิชญธิดา  สุดดี 
2. นางสาวเมียวดี  แซ่ซิ้น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

7. เหรียญเงิน 
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับ 
ภาคกลาง) ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 
2561  

นายประภากร  กล่ันพจน์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

8. เหรียญเงิน 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับ 
ภาคกลาง) ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 
2561  

นางสาวสุดารัตน์  พลอยสุกใส กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

9. เหรียญเงิน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายวรพล  กาวีระ 
2. นางสาวขวัญชนก  รัตนรุ่งงาม 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
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ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จดั / 
หน่วยงาน 

10. เหรียญเงิน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 
การแข่งขนัทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวชนิดา  แพรจันทร์ 
2. นางสาวสุรัชวดี  อถาพัด 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

11. เหรียญเงิน 
ทักษะการใช้โปรแกรม photo shop cs6  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวพรรณกนก  ลายปักษี 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

12. เหรียญเงิน 
เขียนแผนธุรกิจ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. นางสาวนรี  ทองแกมแก้ว รัตนรุ่งงาม 
2. นางสาวปนัดดา  คำเอ่น 
3. นางสาวรินลชา  หอมสิงห์ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

13. เหรียญเงิน 
เขียนแผนธุรกิจ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวศุภรัตน์  เฉลิมวัฒน์ รัตนรุ่งงาม 
2. นางสาวพัชชา  วงษ์แก้ว 
3. นางสาวปุณฑริกา  พุ่มปาด 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

 
 
 
 
 



20 
 

ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จัด / 
หน่วยงาน 

14. เหรียญเงิน 
การออกแบบเวบไซต์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวลูกน้ำ  แสงสอาด รัตนรุ่งงาม 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

15. เหรียญเงิน 
ทักษะงานเช่ือม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายณัฐวัฒน์  คานนท์ รัตนรุ่งงาม 
2. นายธนสรรค์  ศิริคำ 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

16. เหรียญเงิน 
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวช. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายประเสริฐ  มานะการ รัตนรุ่งงาม 
2. นายณัฐพล  รื่นภาควุฒิ 
3. นายอานนท์  จดกลาง 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

17. เหรียญเงิน 
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวช. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวอรวรรยา  เต๊ียะเหม็ง รัตนรุ่งงาม 
2. นางสาวสุนิสา  มาปาน 
3. นายจักรกฤษณ์  อ่อนช่วย 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
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ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จัด / 
หน่วยงาน 

18. เหรียญเงิน 
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวอารีญา  ไทยฉาย รัตนรุ่งงาม 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

19. เหรียญเงิน 
ติดต้ังและประกอบคอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นางสาวกฤษณา  มุ่งจงรักษ์ รัตนรุ่งงาม 
2. นายพิพัฒน์  โสภณ 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

20. เหรียญทองแดง  
การแข่งขันประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับ 
ภาคกลาง) ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 
2561  

1. นางสาวพรรษา  วงษ์นิล รัตนรุ่งงาม 
2. นางสาวกานต์สิริ  อิ่มอุระ 
3. นางสาวรินลชา  หอมสิงห์ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

21. เหรียญทองแดง 
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายสยมภู  ลาภถาวร รัตนรุ่งงาม 
2. นายอิทธิพล  พูลสวัสด์ิ 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

22. เหรียญทองแดง 
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. นายเทิดศักด์ิ  แสงมุข รัตนรุ่งงาม 
2. นางสาวโสภา  ศรีอ้วน 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 
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ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 
สถานที่จัด / 
หน่วยงาน 

23. เหรียญทองแดง 
ทักษะการใช้โปรแกรม excel 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นางสาวพรสุดา  แก้วอรสาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

24. เหรียญทองแดง 
ทักษะการใช้โปรแกรม excel 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางสาวชลิตา  เพิกประยูร กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

25. เหรียญทองแดง 
ทักษะการใช้โปรแกรม photo shop cs6  
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายศราวุธ  อระมูล กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

26. เหรียญทองแดง 
การออกแบบเวบไซต์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการ
วิชาการ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นางสาวพัฒน์กนก  ลายปักษี กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

 
   
   



 
 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน และด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา 
ในสถานศึกษา โดยจัดทำคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 15 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี ้
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ

และ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

 

1.1 ด้านความรู้  
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎ ีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 

คำอธิบาย  
จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรยีนตามหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี ร้อยละ 20 ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 ประเมินปฏิบัติ ร้อยละ 80 ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
 รวม ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 

ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี ร้อยละ 40 ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
ประเมินปฏิบัติ ร้อยละ 60 ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 รวม ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน ดีเย่ียม 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 70 – 79  4 คะแนน ดีมาก 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 60 – 69  3 คะแนน ดี 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 50 – 59  2 คะแนน พอใช้ 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพน้อยกว่าร้อยละ 50  1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  
 

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานทำในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูล

ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาท่ี
ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สำเร็จการศึกษา 

3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ท่ีดี เฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 70 – 79  4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 60 – 69  3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 50 – 59  2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 น้อยกว่าร้อยละ 50  1 คะแนน ต้องปรับปรุง 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานทำในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และ ได้รับข้อมูล

ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้สำเร็จ การศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาท่ี
ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สำเร็จการศึกษา 

3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม เฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 70 – 79  4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 60 – 69  3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 50 – 59  2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ต่ำกว่าร้อยละ 50  1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
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ประเด็นการประเมิน  2.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
คำอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมาก มีความรู้ มีความสามารถ 
 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวชิาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

     1) การระบุปัญหา 
     2) การระบุวัตถุประสงค์ 
     3) วิธีการดำเนินการ 
     4) การเก็บข้อมูล 
     5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการประเมิน 2.1.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 

คำอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระ  
ของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิง
ท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนำผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ 
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3 3 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
 
ประเดน็การประเมิน 2.1.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

คำอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู ง 
พ.ศ. 2556 และตามท่ีหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ



28 
 

ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรกำหนด เพื่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการท้ังหมด 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 

  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
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ประเด็นการประเมิน 2.2.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 

คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกำหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 

 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
2. สถานศึกษามีการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่ม

ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทำโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกนัของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ดำเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและตามเป้าหมายท่ีกำหนด และมีการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4 4 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 3 3 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 และ 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1  1 ต้องปรับปรุง 

 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นการประเมิน 2.3.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
คำอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับดูแล ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูท้ังหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนท้ังหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนด
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลง
วันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด  

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการประเมิน 2.3.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสำหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบดำเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง            
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่าง ๆ 
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสำหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

งบดำเนินการ 
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ

หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดำเนินการ 
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ 
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการประเมิน 2.3.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

คำอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  ของสถานศึกษา มีการ
กำกับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการกำกับดูแลในการ
จัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
4 ประเภท 

 

ประเด็นการประเมิน 
           1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่น ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

3. สถานศึกษามีการกำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
2) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
5) มีการสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 
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2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 

ประเด็นการประเมิน 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการสถานศึกษา และความร่วมมือ   ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน  จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
 
ประเด็นการประเมิน 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายสำคัญ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดีมาก 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมาย และดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายท่ีกำหนด 

5. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและกำหนดแผนพัฒนาต่อไป 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีมากเยี่ยม 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนสมาคม ชมรม  สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษามีจำนวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 
 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 

 

หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 1. แผนปฏิบัติงาน 

2. ข้อมูลทุนการศึกษา และการได้รับทุนการศึกษาของผู้เรียน 
3. รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 
4. หลักฐานการรับบริจาคครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้า เครื่องเช่ือมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
5. บันทึกข้อความอนุเคราะวิทยากร 
6. รายงานผลการฝึกงานในสถานประกอบการ 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ 5 ดีเย่ียม 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ 4 ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ 2 พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ 1 ต้องปรับปรุง 

 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษาดำเนินการให้ทุกสาขาวิชาดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า 1 โครงการ กิจกรรม ต่อป ีเช่น 

โครงการวิชาชีพต่อชุมชน  
3. สถานศึกษาดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  
4. สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 

หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 1. แผนปฏิบัติงาน 
 2. สรุปโครงการ 
 3. คำส่ังปฏิบัติงาน 
 4. รายงานการบริการ 
  

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีเย่ียม 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 ต้องปรับปรุง 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1 จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

1 รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลขึ้นไป 
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับประเทศ      

1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 รางวัลขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 2 
รางวัล  

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 1 
รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด 
 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 1. สถานศึกษาโดยงาน/ภาควิชา ครูผู้สอน จัดทำแผนงานโครงการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
 2. ขออนุมัติดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
4. พิจารณาคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับวิทยาลัย และระดับประเทศ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 5 ดีเย่ียม 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 2 4  ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 3 3  ดี 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 4 2  พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 5 1  ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2  จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาคระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับนานาชาติ 1 

รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลขึ้นไป 
2. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับประเทศ 1 

รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 รางวัลขึ้นไป 
3. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค 2 รางวัล 
4. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค 1 รางวัล 

หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลขึ้นไป 
5. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 5  ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 2 4  ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 3 3  ดี 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 4 2  พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 5 1  ต้องปรับปรุง 

 

 
 
 



ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา 
ในสถานศึกษา โดยจัดทำคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
1.1 ด้านความรู้  

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ 
ตาราง 4.1 จำนวนผู้เรียนท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา จำนวน(คน) สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 16 16 100 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 16 16 100 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 20 20 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 100 
รวม 67 67 100 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขางาน จำนวน(คน) สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 1 1 100 
ไฟฟ้ากำลัง 11 10 90.90 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 18 18 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 100 
รวม 40 39 97.50 

รวมทั้งสิ้น 107 106 99.06 
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   เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน ดีเย่ียม 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 70 – 79  4 คะแนน ดีมาก 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 60 – 69  3 คะแนน ดี 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 50 – 59  2 คะแนน พอใช้ 
ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต่ำกว่าร้อยละ 50  1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

        ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 99.06 อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

 
ประเด็นการประเมิน  

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานทำในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ 
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา 

3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี เฉล่ีย 3.51 – 5.00 
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ตาราง 4.2 จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีได้งานทำในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา จำนวน(คน) ได้งานทำ/ประกอบอาชีพ/ ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 19 19 100 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2 2 100 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 11 9 81.81 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 11 91.67 
รวม 44 41 93.18 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขางาน จำนวน(คน) ได้งานทำ/ประกอบอาชีพ/ ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 14 14 100 
ไฟฟ้ากำลัง 8 8 100 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 7 4 57.14 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 100 
รวม 41 38 92.68 

รวมทั้งสิ้น 85 79 92.94 

 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 92.94 

2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษา
ไปทำงาน จากสถานศึกษาท่ีผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ จากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ำเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ร้อยละ 62.35 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 70 – 79  4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 60 – 69  3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 50 – 59  2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ต่ำกว่าร้อยละ 50  1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

สถานศึกษามีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 62.35  อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  3  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  
 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 
ประเด็นการประเมิน  

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานทำในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ 
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และ ได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้สำเร็จ การศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาท่ี
ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สำเร็จการศึกษา 

3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม เฉล่ีย 3.51 – 5.00 
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ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 92.94  

2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษา
ไปทำงาน จากสถานศึกษาท่ีผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ จากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ำเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ 
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ร้อยละ 80.00 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 70 – 79  4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 รอ้ยละ 60 – 69  3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 50 – 59  2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ต่ำกว่าร้อยละ 50  1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

สถานศึกษามีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
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 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ด้านความรู้  
 

(5) ดีเย่ียม ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่าน 
     การประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80 ขึ้นไป 
(4) ดีมาก ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่าน 
     การประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 70 – 79 
(3) ดี ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่านการประเมิน 
    มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 60 – 69 
(2) พอใช้ ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่าน 
    การประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 50 – 59 
(1) ต้องปรับปรุง ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สอบผ่าน 
    การประเมินมาตรฐานวิชาชีพต่ำกว่าร้อยละ 50 

5 ดีเย่ียม 

1.2 ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 

(5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 70 – 79 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 60 – 69 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 50 – 59 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ต่ำกว่า 
    ร้อยละ 50 

3 ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

(5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 70 – 79 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 60 – 69 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ร้อยละ 50 – 59 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 ต่ำกว่า 
    ร้อยละ 50 

5 ดีเย่ียม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
(ค่าคะแนนของประเด็นประเมินท่ี 1.1 +.1.2 + 1.3 ÷ 3) 4.33 ดีมาก 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้มีการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ          
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีค่านิยมและทัศนคตท่ีดีใน
การทำความดี ใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข อาทิเช่น โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 

จุดที่ต้องพัฒนา  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ        
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
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ประเด็นการประเมิน  2.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
คำอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมาก มีความรู้ มีความสามารถ 
 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 ✓ 

 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

✓  
แผนการสอน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

✓  

รายงานการประชุม

พิจารณาผลการ

เรียน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

✓  
การตรวจสอบการ

ส่งบันทึกหลังสอน 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

1. การระบุปัญหา 
2. การระบุวัตถุประสงค์ 
3. วิธีการดำเนินการ 
4. การเก็บข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
หรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

 ✓ 
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ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ที่ แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จำนวน
ครูผู้สอน 

จำนวน
วิชา      

ที่สอน 

จำนวน
แผนการสอน

ทั้งหมด 

จำนวนแผนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ด้วยเทคนิควิธีการสอน          
ที่หลากหลาย บูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 สาขาวิชาช่างยนต์ 4 36 16 6 
2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4 39 13 4 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 35 28 5 
4 สาขาวิชาการบัญชี 5 49 15 5 
5 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 13 7 2 
6 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 50 22 8 

รวม 26 222 86 30 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

        สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ 3 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  3   คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  
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ประเด็นการประเมิน 2.1.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
คำอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา
เดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษา สำรวจ
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

✓  

แผนการสอน 

ที่บูรณาการ 3R8C 

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

และ STEM ศึกษา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนา
ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

✓  

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและกำกับดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

✓  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

✓  

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน 

 ✓ 

 

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3 3 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

        สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ 4 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  4  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  
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ประเดน็การประเมิน 2.1.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

คำอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ชั ้นสูงให้ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ .ศ. 2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรกำหนด เพื่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและความต้องการขอ ง
ตลาดแรงงาน 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

 ✓ 
 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

✓  

แผนการออกนิเทศ 

รายงานผลการนิเทศ 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
โครงการท้ังหมด 

✓  

ผลงานแบบสรุป

โครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

✓  

ผลการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

 ✓ 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

        สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ 3 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  3  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  
 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

 

ประเด็นการประเมิน 2.2.1  ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 

คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกำหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนร่วมกัน 

✓  

ปรากฏในรายงานการประชุม
ประจำเดือน 

2. สถานศึกษามีการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความ
สมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

✓  

ปรากฏหลักฐานในคู่มือ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทำโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

 

✓ 
 

1.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. โครงการคนดีมากศรีวิทยาลัย 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดำเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

 

✓ 
 

แบบสรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด และมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

✓ 
 

สรุปรูปเล่มและรายงานผล 
ตามโครงการ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4 4 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 3 3 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 และ 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1  1 ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ ท้ัง 5 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 
ประเด็นการประเมิน 2.3.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
คำอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับดูแล ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

✓  

แบบสรุปจำนวน 

ครู :นักเรียน 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

✓  

 

แบบสรุปข้อมูล

บุคลากร 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

✓  

โครงการอบรม

พัฒนาและศึกษาดู

งานของพนักงานครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ๊ 

✓  

 

กรอบอัตรากำลัง

บุคลากร 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

 ✓ 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

       สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ 4 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  4  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  
 
ประเด็นการประเมิน 2.3.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสำหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ  การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบดำเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง            
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
ท่ี รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน/ร่องรอย 
1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดสรรงบประมาณ

เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ✓ 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 

2 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสำหรับการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ ✓ 

 ฎีกาการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือ ทุกสาขาวิชา 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทำประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดำเนินการ 

✓ 

 เอกสารโครงการขออนุมัติ
จัดซื้อ เช่นโครงการ
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบดำเนินการ 

✓ 

 เอกสารโครงการขออนุมัติ
จัดซื้อตามแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ 

✓ 

 เอกสารโครงการขออนุมัติ
จัดซื้อตามแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ ท้ัง 5 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
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ประเด็นการประเมิน 2.3.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

คำอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  ของสถานศึกษา มีการ
กำกับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการกำกับดูแลในการ
จัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
4 ประเภท 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย ✓ 

 จากการสังเกต
สภาพจริง / 
ภาพถ่าย 

2. สถานศึกษามีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพ 
ท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ✓ 

 มีตารางการใช้
ห้องเรียน และมีการ
รายงานขอจัดซ่อม
ห้องเรียนกรณีท่ีเกิด
ความเสียหาย 

3. สถานศึกษามีการกำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน 
การสอน 

✓ 

 มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
ซ่อมบำรุงต่าง ๆ 

4. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส      

ในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

✓ 

  
 

1.โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัย 
 
2.โครงการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
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รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ 

✓ 

  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ ท้ัง 5 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมากเยี่ยม  
 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 

ประเด็นการประเมิน 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการสถานศึกษา และความร่วมมือ   ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน  จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสำคัญ     
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

 

✓ 

  

2. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน
ได้รู้และเข้าใจในนโยบายสำคัญ ท่ีหน่วยงาน     ต้นสังกัดมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดีมาก 

 

✓ 

  

รายการประชุม
ประจำเดือน 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และดำเนินงานเพื่อ     
ให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น สังกัดประสบผลสำเร็จ           
ตามเป้าหมาย 

 

✓ 

  

การร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาศึกษา 

4. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายท่ีกำหนด 

✓ 

 ติดตามจากการรายงานผล
ดำเนินงานการจัดกิจกรรม 

5. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงาน       
ตามเป้าหมายและกำหนดแผนพัฒนาต่อไป 

✓ 

 จากการประเมินผลการจัด
งานตามโครงการต่าง ๆ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีมากเยี่ยม 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ ท้ัง 5 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมากเยี่ยม  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
 2.1.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

(5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

3 ดี 

2.1.2  ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

(5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

4 ดีมาก 

2.1.3  ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

3 ดี 

2.2.1  ระดับคุณภาพในการ
ดำเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

(5) ดีมาก มีผลตามประเด็น 5 ข้อ 
(4) ดี มีผลตามประเด็น 4 ข้อ 
(3) พอใช้ มีผลตามประเด็น 3 ข้อ 
(2) ต้องปรบัปรุง มีผลตามประเด็น 2 ข้อ 
(1) ต้องปรับปรุงเร่วด่วน มีผลตามประเด็น 1 ข้อ 

5 ดีเยียม 

2.3.1  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรบัปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

4 ดีมาก 

2.3.2  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

5 ดีเย่ียม 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
2.3.3  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที ่ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

5 ดีเย่ียม 

2.4.1  ระดับคุณภาพในการ
ดำเนินการตามนโยบายสำคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

5 ดีเย่ียม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 
(ค่าคะแนนของประเด็นประเมินท่ี 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.21. + 2..3.1 + 2.3.2 
+2.3.3 + 2.4.1÷ 9) 

 

4.25 

 

 

ดีมาก 

 

 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนและให้สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาของเทศบาลและมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการประชุมหารือบุคลากรและนำนโยบายต่าง ๆ มาจัดทำ
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องท้ังทางด้านบุคลากร นักเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทุกระดับอย่างยั่งยืน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา  
 สถานศึกษาควรเพิ่มให้บุคลากรครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ตรงกับรายวิชาท่ีสอน และควรมีการ
ประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เพื่อจัดให้มีวิทยากรพิเศษในการร่วมมือการจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชาให้ครบทุกสาขาวิชาเนื่องจากในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ามีเพียงสาขาวิชาช่างยนต์เพียงสาขาเดียวท่ีมีการร่วมมือกันกับสถานประกอบการในการ
ร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสาขางานยานยนต์ ซึ้งในต่อไป
ควรมีการพัฒนาให้ครบทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
✓ 

 

2. สถานศึกษามีจำนวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที ่

เกี ่ยวข้องที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่ วน

ของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

✓ 

 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชาที่

จัดการเรียนการสอน 
✓ 

 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 

100 คน 

52 ทุน 

 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
✓ 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ 5 ดีเย่ียม 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ 4 ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ 2 พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ 1 ต้องปรับปรุง 
 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ  5 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
1. สถานศึกษาดำเนินงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษาดำเนินงานให้ทุกสาขาวิชาดำเนินงานเช่น โครงการวิชาชีต่อชุมชน  
3. สถานศึกษาดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2561 จำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 70.58             
4. สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

 4.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 70.58           
 4.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 
 4.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 64.51 
 4.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.85 
    5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.57 
 

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
1. สถานศึกษามีการดำเนินโครงการร่วมมือกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาทในการจัดโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
2. ผู้เรียนท่ีได้ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชานำมาใช้บริการวิชาชีพ 
3. ประชาชน ชุมชน ผู้ ท่ีมา รับการบริการได้มีความรู้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถ

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
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หลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 1. แผนปฏิบัติงาน 

2. สรุปโครงการ 
3. คำส่ังปฏิบัติงาน 
4. รายงานการบริการ 

 

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

มี ไมมี่ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
✓ 

 

2. สถานศึกษาดำเนินการให้ทุกสาขาวิชาดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 1 โครงการ  

3. สถานศึกษาดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  

ร้อยละ 

70.58 

 

4. สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม 

ร้อยละ 

69.50 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 

3.57 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีเย่ียม 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ  5 ประเด็น อยู่ในระดับ 
ค่าคะแนน  5  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1 จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
1 รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลขึ้นไป 

2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับประเทศ      
1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 รางวัลขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค  
2 รางวัล  

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค      
1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด 
 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 1. สถานศึกษาโดยงาน/ภาควิชา ครูผู้สอน จัดทำแผนงานโครงการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
 2. ขออนุมัติดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
4. พิจารณาคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับวิทยาลัย และระดับประเทศ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 

1. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 1 รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลข้ึนไป 

✓ 
 

2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับประเทศ 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 รางวัลข้ึนไป 

 
 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
ภาค 2 รางวัล   

 
 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ

ภาค 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลข้ึนไป 
 

 

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน

ระดับจังหวัด 
 

 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อท่ี 1 อยู่ในระดับค่าคะแนน 5  คะแนน  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 5 ดีเย่ียม 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 2 4  ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 3 3  ดี 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 4 2  พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 5 1  ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2  จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองานวิจัยของครู 
ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาคระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับนานาชาติ 1 

รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลขึ้นไป 
2. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับประเทศ 1 

รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 รางวัลขึ้นไป 
3. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค 2 รางวัล 
4. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค 1 รางวัล 

หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลขึ้นไป 
5. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด 
 

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 

1. ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 1 รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลข้ึนไป 

 
 

2. ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับประเทศ 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 รางวัลข้ึนไป 

 
 

3. ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 
2 รางวัล   

 
 

4. ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 

1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลข้ึนไป 
 

 

5. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับ

จังหวัด 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 5  ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 2 4  ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 3 3  ดี 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 4 2  พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 5 1  ต้องปรับปรุง 

 
เนื่องจากเป็นประเด็นการประเมินย่อยที่จัดทำขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการรายงาน และทางวิทยาลัยยังไม่มี 

การสนับสนุนหรือทำโครงการท่ีเกี่ยวกับการส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูท่ีได้รับ
รางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาคระดับประเทศ อยู่ในระดับค่าคะแนน 1  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1.1  ระดับคุณภาพ
ในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

5 ดีเย่ียม 

3.1.2 ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการ 
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

5) ดีเย่ียม ปฏิบัติตามข้อ 1-5 
(4) ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1- 4 
(3) ดี ปฏิบัติตามข้อ 1- 3 
(2) พอใช้  ปฏิบัติตามข้อ 1-2 
(1) ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ 1 

5 ดีเย่ียม 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  
3.2.1 จำนวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนที่
ได้รับรางวัล ระดับ
จังหวัดระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ 

(5) ดีเย่ียม ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 1 รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 
รางวัลข้ึนไป 
(4) ดีมาก ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับประเทศ 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 
รางวัลข้ึนไป 
(3) ดี ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับภาค 2 รางวัล 
(2) พอใช้ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 
รางวัลข้ึนไป  
(1) ต้องปรับปรุง ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด 

5 ดีเย่ียม 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
3.2.2  จำนวน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรคห์รืองานวิจัย
ของครูท่ี ได้รับรางวัล 
ระดับจังหวัดระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ 

(5) ดีเย่ียม ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 1 รางวัล หรือรางวัลระดับประเทศ 2 
รางวัลข้ึนไป 
(4) ดีมาก ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับประเทศ 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับภาค 3 
รางวัลข้ึนไป 
(3) ดี ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับภาค 2 รางวัล 
(2) พอใช้ ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับภาค 1 รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัลข้ึนไป  
(1) ต้องปรับปรุง ครไูด้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด 

1 
ต้อง

ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
(ค่าคะแนนของประเด็นประเมินท่ี 3.1.1 + 3.1.2 + 3.2.1+3.2.2÷ 4) 

4.00 ดีมาก 
 

 

 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน นำมาจัดทำโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงการส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม จนได้รับรางวัล
ระดับภาคและระดับประเทศ 
 
จุดทีต้่องพัฒนา  
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้ตรงกับบริบทของวิทยาลัย และส่งเสริมให้ครูส่งส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม เข้าประกวดทุกระดับ 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการปฏบิัติงงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 
จากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทท้ังหมด  

3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และ 15 ประเด็นการประเมินย่อย พบว่า ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
(Best Practice) ได้แก่ การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
แก่ผู้เรียน  บุคลกรในสถานศึกษา อีกท้ังได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งท่ี14 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
และ เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏว่า นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ และการประกวดส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม จำนวนท้ังส้ิน 26 รางวัล แบ่งออกเป็น 
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รางวัลการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ จำนวน 23 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 รางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 12 รางวัล และเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล  

2. รางวัลส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส. 
จำนวน 1 รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวช. จำนวน 2 รางวัล 
 
 



 
 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมคีวามสุข 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนเน้นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์สามารถ 
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีที่หลากหลาย 

- โครงการสง่เสริมการใช้
ภาษาต่างประเทศระดับชั้น ปวช. 2 
- โครงการสง่เสริมผลผลิตการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 
- โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 
- โครงการพัฒนาการวัดประเมินผลการ
เรียน 
- โครงการสง่เสริมการใช้ภาษาไทย 
- โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
- โครงการติดตามผลนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษา 
- โครงการเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการนิเทศการสอน 
- โครงการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจเพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีค่านิยม
และทัศนคติที่ดีในการทำ
ความดี ใช้ทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุข 

- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
- โครงการมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
อาชีวะ 
- โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการ
จัดการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. และ 
ปวส. 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมคีวามสุข (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจเพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีค่านิยม
และทัศนคติที่ดีในการทำ
ความดี ใช้ทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุข (ต่อ) 

- โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
- โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับข่ี
ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
- โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
อาชีวะ 
- โครงการคนดีศรีวิทยาลัยตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- โครงการเข้าค่ายเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
(Day Camp) 
- โครงการครูที่ปรึกษา 
- โครงการศึกษาพฤติกรรมการออก
กลางคันของนักศึกษา 
- โครงการตรวจสารเสพติด 
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 
- โครงการสง่เสริมสุขภาพนักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการจัดทำวงดนตรีโฟคซอง 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาต่อ 
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองพร้อมซึ่งการ
เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพคร ู
 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาองค์
ความรู้ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง 

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับสถานศึกษาระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ 
- โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. (อาชีวฯ) 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา(ครูแกนนำ) 
- โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- โครงการประเมินสมรรถนะและ
คุณภาพของบุคลากรวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างระบบ
เครือข่ายภายในให้สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
การศึกษาภายนอกได้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 

- โครงการอบรมพัฒนายกระดับ
พฤติกรรมของผู้เรียน 
- โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(อาชีวฯ) 
- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยฯ 
- โครงการแนะแนวสัญจร 
- โครงการเย่ียมบ้านนักศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม
สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 เรื่องหรือทำวิจัย
ร่วมของครูนักเรียนและ
ผู้เชี่ยวชาญในท้องถ่ิน 

- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
- โครงการอบรมพัฒนามาตรฐานทักษะ
ฝีมือสากล นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 
และ ปวส.1 
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
ทุกสาขางาน 
- โครงการ 108 อาชีพ 
- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 



68 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครู
และนักศึกษา 

- โครงการจัดทำพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- โครงการสง่เสริมการพัฒนาทาง
วิชาการวิชาชีพของนักศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา 
 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการบัญชี 
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
งานทะเบียนนักศึกษา 
- โครงการจัดซื้อซุ้มน่ังพักผ่อนอ่าน
หนังสือ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ
เติมโรงอาหาร 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถอดยาง
รถยนต์ 
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้แบบกลมเต้ีย 
- โครงการจัดทำหลังคา อเนกประสงค์ 
แบบเคลื่อนที่ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบิัติการ
ไฟฟ้ารถยนต์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบิัติการ
ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง สำหรับห้อง
ประชุม  อาคาร 3 
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับการเรียนการสอน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องต้ังศูนย์
ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ทดสอบแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ทระบบ
ประจุไฟ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ทดสอบความหนืดของน้ำมัน 
- โครงการจัดซื้อเครื่องกลงึ สำหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
- โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการ
ติดต้ังและซ่อมบำรุงระบบพลังงาน
ทดแทนจากระบบโซล่าเซลล ์
- โครงการจัดซื้อ เครื่องไส สำหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องฟ้ืนฟูสภาพน้ำยา 
R-22 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศ 
- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง 
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้นวม 
- โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 
- โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ 
RO (Reverse Osmosis) 
- โครงการจัดซื้อไส้กรองน้ำระบบ RO 
(Reverse Osmosis) 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ 
- โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำบาดาล
อัตโนมัติพร้อมติดต้ัง 
- โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลสำหรับ
งานประชาสัมพันธ์ 
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดต้ัง
เครื่องเย็นและปรับอากาศ 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกพันมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรงุ
เครื่องกลไฟฟ้า 
- โครงการจัดซื้อเครื่องมือสาขางานช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 9000-18000 btu  
แบบ wall tyll ระบบอินเวอเตอร์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 



71 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติด
หน้าต่าง 12000 btu 
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดต้ัง
ไฟฟ้านอกอาคาร 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 12000 btuแบบต้ังแขวน 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
- โครงการจัดซื้อเครื่องพันขดลวดแบบ
มือหมุน 
- โครงการจัดสร้างโดมอเนกประสงค ์
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสมดุล
ล้อรถยนต์แบบนอกรถ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ
ทดสอบจาระบ ี
- โครงการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบไฟฟ้า 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้า 
พร้อมป้ายวิทยาลัยฯ 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องเสียง
รถยนต์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิเคราะห์ปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องยนต์ 
- โครงการจัดซื้อ รถยนต์ Double Cap 
4 ประตูเครื่องยนต์ดีเซล 2,400 CC. 
- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมและเครื่อง
ตัดไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า 250KV 
- โครงการจัดซื้อเครื่องทำสุญญากาศต่อ
เติมและฟ้ืนฟูสภาพสารทำความเย็น   
R – 12 
- โครงการจัดซื้อเครื่องมิลลิ่ง สำหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำสุญญากาศ
ถ่ายและเติมฟ้ืนฟูสภาพ สารทำความ
เย็น R – 134A 
- โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการไฟฟ้า
รถยนต์ 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกทดลอง 
นิวเเมติกส์เบื้องต้น 
- โครงการจัดซื้อเครื่องต๊าปเกลียว 
- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร์กอน 
- โครงการจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ แผนกช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 
- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) แผนกสามัญสัมพันธ์ 
- โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้า
ขาว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แผนกการบัญชี 
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 
- โครงการจัดซื้อตู้สวิตช์บอร์ด 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า 
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า 
- โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการทาง
ไฟฟ้า 
- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลอง
เป็นลำดับข้ัน PLC 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
โรงฝึกงานเครื่องล่างและสง่กำลงั 
- โครงการจัดทำสนามเปตอง พร้อม
ป้ายคะแนน 
- โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบหัวฉีด
ดีเซลแบบเคลื่อนที่ 
- โครงการจัดซื้อชุดทดลองความเสียด
ทานของน้ำท่ีไหลในท่อวาล์วและข้อต่อ
ต่างๆ 
- โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอล   7 คน 
- โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์สำหรับงานกิจกรรม 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปะยางรถยนต์ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบ
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
- โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กกัน
นกพิราบบริเวณอาคาร 1,2 และ 3 
- โครงการจัดซื้อ ออสสโิลสโคป 20 
MHz 
- โครงการจัดซื้อชุดฝึกไมโครโปรเชส
เชอร ์
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ไม่น้อยกว่า 36000 btu 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติ
เครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบและโปรแกรม 
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- โครงการก่อสร้างอาคารฝึกงาน  
(ช่างไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยฯ 
- โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีครู 
ระดับ 5-6 
-  โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดต้ัง
ไฟฟ้าในอาคาร 
- โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนระดับ 
ปวช. 
- โครงการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ ปวช. 
- โครงการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
ระดับ ปวช. 
- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ 
- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชา     
การบัญชี 
- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา       
ช่างไฟฟ้ากำลัง 
- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนระดับ ปวช. แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 
- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน ระดับ ปวช.  
แผนกสามัญสัมพันธ์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการปรับปรุงหลักหลักสูตรศึกษา
(อาชีวฯ) 
- โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน(อาชีวฯ) 
- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 
- โครงการซ่อมบำรงุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในวิทยาลัยฯ 
- โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ ์
การเรียนการสอนส่วนกลาง 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชน และ
นักเรียน 
- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
- โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบ
และกลไกการทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1  ปลูกจิตสำนึก
ด้านการรักชาติเทิดทูล
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข ทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
- โครงการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 
- โครงการสภานักเรียน 
- โครงการจัดกิจกรรมไหว้คร ู

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ปลูกจิตสำนึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดำเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน(อาชีวฯ) 
- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการสง่เสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม 
- โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์ 
การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว 
ในสถานศึกษา อปท. 
- โครงการสง่เสริมการจัดกระบวน 
การเรียนการสอน การบริหาร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21 
1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน................................................................................................... .................................................. 
2. ท่ีต้ัง.................................................................................................................................................................................................. 
3. ตำแหน่ง/หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม......................................................................................................................................... 
4. รับนักศึกษา สาขาวิชา/สาขางาน.......................................................................................... 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ   (   ) ชาย   (   )  หญิง 
 1.2 อายุ  (   ) ต่ำกว่า 30 ปี  (   ) 30-39 ปี  (   ) 50 ปีข้ึนไป 
ตอนที่ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน 
 ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2= น้อย 1 = น้อยที่สุด 

ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 มีทักษะการอ่าน      
2 มีทักษะการเขียน      
3 มีทักษะการคิดคำนวณ      
4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา

ได้ 
     

5 มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม      
6 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ      
7 มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ      
8 มีทักษะด้านความเข้าใจแตกต่างวัฒนธรรมกระบวนการคดิข้ามวัฒนธรรมได้      
9 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
10 มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ้      
11 มีทักษะด้านคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย และคุณธรรม      

 
ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........…………… 

   ด้วยความขอบคุณ 
      งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
.......................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ กฎหมาย เคารพสทิธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที ่
ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน................................................................................................ ..................................................... 
2. ท่ีต้ัง................................................................................................................... ............................................................................... 
3. ตำแหน่ง/หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม......................................................................................................................................... 
4. รับนักศึกษาฝึกงานระดับชั้น ปวช./ปวส................สาขาวิชา/สาขางาน.......................................................................................... 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ   (   ) ชาย   (   )  หญิง 
 1.2 อายุ  (   ) ต่ำกว่า 30 ปี  (   ) 30-39 ปี  (   ) 50 ปีข้ึนไป 
ตอนที่ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน 
 ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2= น้อย 1 = น้อยที่สุด 

ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 แสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความจริงใจ      
2 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์      
3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์      
4 มีมารยาทไทย เช่น การรับประทานอาหาร การเดิน การยืน การน่ัง      
5 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีของไทย นิยมไทย      
6 ปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ      
7 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      
8 มีน้ำใจช่วยเหลือผู้ใหญ ่      
9 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล      
10 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
11 ปฏิบัติตนตามเสียงส่วนใหญ่      
12 การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี      
13 เป็นผู้ที่รักษาสัญญาต่อผู้อื่นเสมอ      
14 เป็นผู้ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย      
15 มีความต้ังใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย      
16 ไม่ทำลายทรัพย์สิน สิ่งของ เครื่องใช้ของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม      

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
.......................................................................................................... 
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ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
17 ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ชุมชน สังคม      
18 สร้างกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ ชุมชน 

และสังคมตามกำลังของตนเอง 
     

19 เป็นผู้ที่มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งย่ัวยุที่ผิด      
20 ไม่เป็นนักเลงอันธพาลก่อกวนผู้อื่น      
21 ไม่ลักขโมย คดโกงเอาสิงของและทรัพย์สินของผู้อื่นและสว่นรวม      
22 เป็นผู้ที่ไม่ยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด      
23 ไม่ยุ่งเก่ียวกับการพนันทุกชนิด      

 
ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………… 
 
 

   ด้วยความขอบคุณ 
      งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อนักเรียนนักศึกษาด้านทักษะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

จาการส่งแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ กฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม จำนวน 78 ชุด ได้รับการตอบกลับ จำนวน 78 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางภาคผนวก 1  ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านทักษะท่ีจำเป็น 
     ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ   
     ระดับการศึกษา สามารถ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
     มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี เฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 19 10 52.63 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2 1 50.00 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 9 5 55.56 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 7 63.64 
รวม 44 23 52.27 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขางาน ผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 14 12 85.71 
ไฟฟ้ากำลัง 8 6 75.00 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 4 3 75.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 9 75.00 
รวม 41 30 73.11 

รวมทั้งสิ้น 85 53 62.35 
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ตารางภาคผนวก 2  ร้อยละของจำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  

     เคารพ กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

     ตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก   

     รักษ์ส่ิงแวดล้อม เฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 19 18 94.74 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2 2 100 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 9 7 77.78 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 9 81.81 
รวม 44 36 81.81 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขางาน ผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 14 12 85.71 
ไฟฟ้ากำลัง 8 6 75.00 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 4 4 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 10 83.33 
รวม 41 32 78.05 

รวมทั้งสิ้น 85 68 80.00 
 

 

 

 

 

 

 






