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คํานํา 
 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 กําหนดให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด�วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ   
การประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให�สถานศึกษาจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให�ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเป:นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต�องดําเนินการ         
อย�างต�อเนื่อง 
 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข�อ 3 ให�สถานศึกษาแต�ละแห�งจัดให�มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให�เป:นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต�ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร�อม
ทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว� จัดให�มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส�งรายงานการประเมินตนเองให�แก�หน�วยงาน
ต�นสังกัดหรือหน�วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป:นประจําทุกปB เพื่อให�การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เป:นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ให�หน�วยงานต�นสังกัดหรือหน�วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน�าที่ในการให�คําปรึกษา 
ช�วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อให�การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา 
อย�างต�อเนื่อง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทจึงได�ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย�างต�อเนื่อง
เป:นประจําทุกปB โดยการนําผลจากการประเมินตนเอง การประเมินภายในจากต�นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาประกอบการดําเนินงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ซ่ึงประกอบด�วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 15 ประเด็นการประเมินย�อย เพื่อเสนอ
ต�อคณะกรรมการสถานศึกษา หน�วยงานต�นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพื่อพิจารณาและเปFดเผยรายงานน้ี  
ต�อสาธารณชน อันจะนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต�อไป 
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 คําช้ีแจง 
 
คําชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด�วยการสรุปสาระที่สาํคัญ ได�แก� 

1. บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 
2. ข�อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
6. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทในรอบป การศึกษา 2562ที่จัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบไปด-วยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในรอบป)การศึกษา 2562 ที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองประกอบไปด-วย 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1.1 ผลผลิต (Output) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท    
มีผู-สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป ท่ี 3 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ชั้นป ที่ 2 ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู-เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป ท่ี 3 และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป ที่ 2 แรกเข-าของนักเรียนนักศึกษาประจําป  2562 จํานวน 148 คน 
จํานวนผู-สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ชั้นป ที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส. ชั้นป @ที่ 2 จํานวน 106 คน คิดเปBนร-อยละ 
71.62 อยูDในระดับคุณภาพดีเลิศ 
   1.1.2 ผลลัพธE (Outcome) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธบาทได-ทําการจัดโครงการ และกิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยDางมีคุณภาพ สDงเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคEของผู-เรียนทําให-ผู-เรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยE  เสียสละเพื่อสDวนรวม มีความเปBน
ประชาธิปไตย ทํางานรDวมกับผู- อ่ืนได-อยDางเปBนกัลยาณมิตร มีภาวะผู-นํา กล-าแสดงออก ภูมิใจในความเปBนไทย            
มีจิตสํานึกอนุรักษEทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม ดังมีผลการประเมินในหัวข-อ 1.2 ผู-เรียนมีคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงคEเทDากับ ร-อยละ 93.90 อยูDในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท           
ทําการจัดการเรียนการสอนที่เน-นสมรรถนะวิชาชีพแตDละสาขาวิชา จึงทําให-ผู-เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีท-องถ่ินต-องการ 
ดังผลการประเมินในหัวข-อ 1.5 ผลการแขDงขันทักษะวิชาชีพ โดยมีการแขDงขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก
สถานศึกษามีผลการประเมินคะแนนอยูDในระดับ 4  คะแนน อยูDในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และ 1.6 ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพประจําป การศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวส.) ผDานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 82 คน คิดเปBนร-อยละ 75.45 อยูDในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   1.1.3 ผลสะท-อน (Impact) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธบาท ประจําป การศึกษา 2562 ผู-สําเร็จการศึกษามีงานทําในหนDวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตDอ ตามหัวข-อที่ 1.8 มีผลการประเมินคิดเปBนร-อยละ 99.01 คDาคะแนนอยูDในระดับ 5 คะแนน 
อยูDในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และสถานประกอบการ หนDวยงานของรัฐที่นักศึกษาเข-าทํางานมีความพึงพอใจตDอ            
ผลการทํางานและความประพฤติอยูDในระดับ ดี  
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  1.2 จุดเด�น  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มีการจัดการศึกษาที่มุDงเน-นให-ผู-เรียนมีทักษะ คุณธรรม  
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมตDาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู-ควบคูDคุณธรรม จริยธรรมและสร-างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร-างให-
ผู-เรียนมีคDานิยม และทัศนคติท่ีดีในการทําความดี ใช-ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยูDในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได-
อยDางมีความสุข เชDน โครงการเตรียมความพร-อมกDอนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการจิตอาสา 
โครงการอบรมอาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มีการกําหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาอยDาง
ชัดเจน สอดคล-องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีการประชุม
หารือระหวDางบุคลากร นํานโยบายตDาง ๆ มาจัดทําเปBนโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
เปBนไปอยDางตDอเนื่อง เพื่อเปBนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให-มีมาตรฐานอยDางยั่งยืน อีกท้ังมีการบูรณาการความรู- 
ประสบการณEในการทํางานของผู-เรียน นํามาจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐE โครงการวิจัย นวัตกรรมอยDางตDอเนื่อง จึงสDงผล
ให-ผู-เรียนได-รับรางวัลระดับประเทศ 
  1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ควรสDงเสริมให-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได-มี         
การพัฒนาความรู- ทักษะ วิธีการสอน ท่ีสอดคล-องกับการเรียนการสอนในปTจจุบัน สDงเสริมให-ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรม วิธีการสอน และสDงเสริมให-ผู-เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีตนศึกษาให-สอดคล-องกับ
ทักษะที่จําเปBนในศตวรรษท่ี 21  เปBนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 

  1.4 ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  หนDวยงานต-นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณในการสDงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาอยDางเพียงพอ และทั่วถึง 
 
 2. การสร�างความเช่ือม่ันให�แก�ผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ได-รับรางวัลและมีผลงานดังนี้  
  ๑) สถานศึกษาได-รับรางวัล "โรงเรียนพอเพียงท-องถ่ิน"  

๒) สถานศึกษาผDานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาผDานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) 
4) สถานศึกษารDวมกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคEกรตDาง ๆ มีสDวนรDวมกับสถานศึกษา     

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฝXกประสบการณEวิชาชีพ  
5) การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา  

และสDงเสริมให-ผู-เรียนเปBนผู-มีจิตอาสาโดยใช-วิชาชีพสร-างประโยชนEให-กับชุมชน สังคม  
 
 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป;าประสงค<ของหน�วยงานต�นสังกัด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนการดําเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงาน แผนการศึกษา 5 ป  เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา          
ของสถานศึกษาให-มีคุณภาพตามนโยบายของต-นสังกัด และมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาวิชาชีพ สDงเสริมคุณธรรม จริยธรรม น-อมนําศาสตรEของพระราชาเพื่อนํามาพัฒนา
องคEกร  

๒) การบริหารแบบมีสDวนรDวม น-อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช-ในการบริหารจัดการ  
๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมสDงเสริมสมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชา  



๓ 
 

 

๔) สถานศึกษาสDงเสริมให-ผู-เรียนได-จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐEเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป=นแบบอย�างที่ดี (Best Practice) ได-แกD 
 ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําพัฒนาสิ่งประดิษฐE งานวิจัย โครงงาน สาขาชDางยนตE สาขาวิชาไฟฟ]ากําลัง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ  

หลักการและเหตุผล : การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เปBนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนระดับชDางฝ มือและระดับชDางเทคนิคให-มีสมรรถนะวิชาชีพ         
ตามสาขางานท่ีได-ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําความรู-และทักษะที่ได-รับ         
จากการศึกษานําไปประกอบอาชีพได-ตามความต-องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
เน-นสมรรถนะเฉพาะด-านด-วยการปฏิบัติจริงตามศักยภาพและโอกาสของผู-เรียน  

วัตถุประสงค< : 
1.  เพื่อสDงเสริมให-นักเรียนนักศึกษานําองคEความรู-ท่ีได-จากการเรียนนํามาจัดทํางานวิจัย สร-างนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐEและโครงงานได-อยDางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อให-ครูและนักศึกษาได-ฝXกปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย สร-างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐEและโครงงาน อยDาง        
มีระบบ ตั้งแตDการกําหนดโจทยE เก็บรวบรวมข-อมูลและมีแรงบันดาลใจในการประยุกตEใช-ในการตDอยอดทําวิจัยผลงาน       
ชิ้นตDอไป 

3.  เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู-ไปถDายทอดได- 
กรอบแนวคิด :  
การคิดค-นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐEและโครงงานเปBนนโยบายหลักของสํานักงานการอาชีวศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคEเพื่อเสริมสร-างผู-สอน ผู-เรียนอาชีวศึกษาให-เปBนนักคิด นักประดิษฐE โดยอาศัยความรู-ทางด-านวิทยาศาสตรE 
คณิตศาสตรE และทักษะวิชาชีพพื้นฐานในการสร-างสรรคEผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐEและโครงงานสามารถนําไป
ประยุกตEใช-ให-เกิดประโยชนEท้ังตนเองและสDวนรวม ซ่ึงโลกปTจจุบันได-ก-าวหน-าไปอยDางรวดเร็ว โดยเฉพาะด-าน
วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จึงตอบสนองนโยบายด-วยการจัดทําสิ่งประดิษฐE 
งานวิจัย โครงงาน โดยความรDวมมือของสาขาวิชายานยนตE สาขาวิชาชDางไฟฟ]ากําลังและสาขาวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ 
เพื่อเกิดประโยชนEตDอนักเรียน นักศึกษา ครูผู-สอนและชุมชน 

วิธีการดําเนินงาน :  
1. ประชุมจัดทําโครงการ  
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
3. ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน  
๔. ปฏิบัติตามแผนงาน  
๕. ติดตามประเมินผล  
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประโยชน<ที่ได�รับ : 
1. นักเรียนนักศึกษานําองคEความรู-ที่ได-จากการเรียนนํามาจัดทํางานวิจัย สร-างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐEและ

โครงงานได-อยDางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ครูและนักเรียนนักศึกษาได-ฝXกปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย สร-างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐEและโครงงาน         
อยDางมีระบบ ตั้งแตDการกําหนดโจทยE เก็บรวบรวมข-อมูลและมีแรงบันดาลใจในการประยุกตEใช-ในการตDอยอดทําวิจัยผลงาน
ชิ้นตDอไป 

3.  ครูและนักเรียนนักศึกษาได-รับรางวัลการแขDงขันสิ่งประดิษฐEและนวัตกรรมในระดับประเทศ 



 

 

ส�วนท่ี ๒ 

ข�อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 
 

ข�อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบด�วยสาระที่สําคัญ ดังน้ี  
 
2.1 ข�อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
2.1.1 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
                      Phraputthabath  Municipal  Vocational  College  
2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง   

ขนาดพื้นที่ 29 ไร= 3 งาน 95 ตารางวา 
ที่ตั้ง 24 หมู=ที่ 13  ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท) / โทรสาร  036 -269146  
Website http://www.pmvc.ac.th  

2.1.3 ประวัติ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และเปLดให�มี
การเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 โดยใช�หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       
พ.ศ. 2545 ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผู�ริเริ่มแนวความคิดในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา คือ
นายขจรศักดิ์ นันทปTญญา ซ่ึงดํารงตําแหน=งนายกเทศมนตรีตําบลพระพุทธบาทในขณะนั้น ภายหลังที่ได�มี         
การประชุมปรึกษาหารือระหว=างคณะเทศมนตรี ผู�บริหารและผู�เก่ียวข�องทางการศึกษา สามารถสรุปเหตุผล
สนับสนุนและความจําเปWนที่เทศบาลตําบลพระพุทธบาท ต�องการจัดตั้งสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได�ดังน้ี  

1. เพื่อเปWนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 8        
ที่จะให�เด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรู�สูงข้ึนจากภาคบังคับ  

2. เพื่อรองรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือโรงเรียนอ่ืน ๆ        
ในเขตเทศบาลและพื้นท่ีใกล�เคียง  

3. ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได�กําหนดไว�ในมาตรา 43 ว=าบุคคล
ย=อมมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม=น�อยกว=าสิบสองป\ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย=างทั่วถึงและ         
มีคุณภาพโดยไม=เรียกเก็บค=าใช�จ=าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต�องคํานึงถึงการมีส=วนร=วมขององค]กรปกครอง 
ส=วนท�องถ่ิน และเอกชน 

4. ทั้งน้ีตามกฎหมายบัญญัติมาตรา 289  ได�ระบุว=า  องค]กรปกครองส=วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปTญญาท�องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน องค]กรปกครองส=วนท�องถ่ินย=อมมีสิทธิท่ีจะจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ แต=ต�องไม=ขัดต=อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 54 (8) ให�เทศบาลมีหน�าท่ีจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
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ด�วยเหตุผลดังกล=าวทําให�คณะผู�บริหารและบุคลากรทางการศึกษามุ=งม่ันเพียรพยายามแสวงหาแนวทาง 
เพื่อที่จะจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเทศบาลให�สําเร็จ โดยมุ=งหวังว=าวิทยาลัยแห=งนี้จะเปWนสถานศึกษาที่ผลิต
กําลังคนที่มีคุณภาพ ในด�านความรู� ความคิด และทักษะฝ\มือ ให�ทันกับความก�าวหน�าของเทคโนโลยี และความ
ต�องการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ พร�อมช=วยส=งเสริมให�ประชาชนในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ดังนั้น นายชัชวาลย]  แสงประพาฬ ปลัดเทศบาล และนายปรีดา  นนท]มุติ  ผู�อํานวยการกองการศึกษา   
จึงได�เตรียมการจัดตั้งวิทยาลัย ตามลําดับดังนี้ 

1. ป\ พ.ศ. 2548   นําแนวคิดการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เสนอเข�าที่ประชุม เพื่อขอมติจาก    
สภาเทศบาลตําบลพระพุทธบาท (ขณะนั้นมีฐานะเปWนเทศบาลตําบล) 

2. นําคณะครูศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมเพื่อศึกษาแนวทางลําดับข้ันตอนการจัดตั้ง 
3. ดําเนินการจัดหาและซ้ือที่ดินในพื้นที่ 29 ไร= 3 งาน 95  ตารางวา  
4. ทําการวิจัย การศึกษาความต�องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 3 ผู�ปกครอง ชุมชนในเขตเทศบาล

และพื้นท่ีใกล�เคียงที่เลือกเรียนต=อสายอาชีพ ผลการวิจัยสรุปความต�องการสาขาวิชาชีพท่ีนักเรียนต�องการเรียน   
มากที่สุดคือ สาขางานคอมพิวเตอร]ศึกษา สาขางานยานยนต] สาขางานการบัญชี 

5. นําข�อมูลสรุปผลความต�องการท่ีจะเรียนต=อในสายอาชีพ เสนอเข�าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อจัดหาทุน
เก่ียวกับการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 

6. ยื่นเร่ืองขอรับการประเมินความพร�อมในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

7. ขออนุมัติใช�หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2548  จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8. จัดทําแผนงบประมาณและรายละเอียดครุภัณฑ]เพื่อเปLดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
9. เสนอเร่ืองเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เรื่องขอเปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนอาชีวศึกษา         

เปWนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
10. นายขจรศักดิ์ นันทปTญญา ประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  
11. ตั้งสํานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ณ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล

พระพุทธบาท 
12. ติดต=อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (กพ.) เรื่องรับรองคุณวุฒิเพื่อ

กําหนดอัตราเงินเดือนของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
เทศบาลเมืองพระพุทธบาทเปWนเทศบาลแห=งแรก  ท่ีผ=านการประเมินความพร�อม ในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา  โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545  มาตรา 41  กําหนดให�องค]กรปกครองส=วนท�องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือ        
ทุกระดับตามความพร�อมความเหมาะสมและความต�องการภายในท�องถ่ิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21   
แห=งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข�อ  4  แห=งกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ]และวิธีการประเมินความพร�อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค]กรปกครองส=วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ให�มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช�ช่ือว=า “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล     
พระพุทธบาท”  และเปWนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห=งที่ 2 ของประเทศ ในสังกัดกรมส=งเสริมการปกครองท�องถ่ิน     
ผลของการจัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท นับว=าเปWนการประชาสัมพันธ]ให�บุคคลท่ัวไปทราบว=า   
มิติใหม=ของการจัดการศึกษาโดยองค]กรปกครองท�องถ่ิน เพื่อประชาชนในท�องถ่ิน จึงเปWนความภาคภูมิใจของ



 

๗ 

 

เทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่สามารถจัดตั้งได�สําเร็จ อันเปWนต�นแบบให�กับเทศบาลอ่ืนๆ ได�เห็นว=าการพัฒนาท�องถ่ิน
ต�องพัฒนาคนให�มีการศึกษาในด�านอาชีพไปพร�อมกัน เม่ือคนในท�องถ่ินมีพื้นฐานการศึกษาดีย=อมทําให�การพัฒนา
ท�องถ่ินในด�านต=างๆ เปWนไปโดยง=ายยิ่งข้ึน ป\ พ.ศ.2551 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให�วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธบาท เปLดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต=อสภาเทศบาล      
พระพุทธบาท  

1. วันที่  25  ธันวาคม 2551  ยื่นขอรับการประเมินความพร�อมในการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต=อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2 ประเภทวิชา คือ  

1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต]  
1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร]ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  

2. วันที่  20  มีนาคม  2551  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให�ความเห็นชอบให�วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จํานวน  2  ประเภทวิชาดังกล=าวได�  

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

4. ป\การศึกษา 2556 เปLดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช=างไฟฟiากําลัง  

5. ป\การศึกษา 2559 เปLดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟiา สาขางานไฟฟiากําลัง  

 
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

2.1.4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู=ภาคกลางของประเทศไทยซ่ึงตั้งอยู=ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟLลิปดาเหนือ กับลองติจูดท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 
ฟLลิปดาตะวันออก อยู=ห=างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ=นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ   108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย]ชัยสมรภูมิ – ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม=น้ําเจ�าพระยาแยกเข�า แม=น้ําปkาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ี
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร= คิดเปWนร�อยละ 0.70 
ของพื้นท่ีประเทศ อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต=อกับจังหวัดใกล�เคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต=อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต=อกับอําเภอปากช=อง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบ�านนา  

จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต�  ติดต=อกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน�อย อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต=อกับอําเภอภาชี อําเภอท=าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 
 
 
 



 

๘ 

 

2.1.4.2 สภาพภูมิประเทศ 
พื้นท่ีจังหวัดสระบุรีเปWนส=วนหนึ่งของบริเวณลุ=มน้ําท่ีราบลุ=มภาคกลางรวมกันอีกส=วนหนึ่งของทิวเขา         

ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต=างกันอย=างเห็นได�ชัด 3 ลักษณะ คือบริเวณท่ีราบลุ=ม   
บริเวณเขาหย=อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 

บริเวณที่ราบลุ=ม  เปWนส=วนหนึ่งของท่ีราบลุ=มเจ�าพระยาตอนล=าง ส=วนใหญ=คลุมพื้นที่ทางด�านทิศตะวันตก
ของจังหวัด บางส=วนคลุมถึงพื้นที่ตอนกลางและด�านทิศใต�ของตัวจังหวัด นับตั้งแต=อําเภอพระพุทธบาท          
อําเภอหนองแซง และบางส=วนของอําเภอหนองแคและอําเภอวิหารแดง พื้นท่ีประกอบด�วยลักษณะภูมิประเทศ  
แบบที่ราบตะกอนพามา มีทั้งท่ีราบตะกอนพามา ท่ีราบน้ําท=วมถึง และที่ราบเปWนข้ัน ๆ หรือตะพักริมนํ้า              
มีระดับความสูงประมาณ 5 – 100 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

บริเวณเขาหย=อม  มีลักษณะเปWนเขาลูกโดด ท่ีมีกระจัดกระจายอยู=ในบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด 
และที่ เปWนแผ=นดินท่ีมีลักษณะเปWนคลื่นลอนต่ํา ทางด�านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดซ่ึงอยู= ในเขต          
อําเภอมวกเหล็กเปWนส=วนใหญ= มีความสูงประมาณ 200 – 400 เมตร จากระดับน้ํา 

บริเวณท่ีเปWนเขาสูง  เปWนพื้นที่ส=วนที่เหลือจากทั้งสองบริเวณที่กล=าวแล�ว มีแนวการวางตัวของเทือกเขา  
ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต� ซ่ึงเปWนส=วนจะงอย ด�านตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น จากทิวเขา
นี้ทิวเขาจะติดกันเปWนพรืด โค�งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต� – ตะวันออกเฉียงเหนือ แล�วจึงต=อด�วยแนวประมาณ      
เหนือ – ใต� ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต=อกับทิวเขาเพชรบูรณ] อันเปWนทิวเขาล�อมรอบด�านทิศตะวันตก
ของท่ีราบสูงโคราช พื้นที่ส=วนใหญ=มีระดับความสูงประมาณ 500 – 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล ยอดเขาสูงสุด
ของบริเวณนี้คือ ยอดเขาอินทนี สูง 1,050 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

2.1.4.3 การท�องเที่ยว 
1) ศักยภาพการท�องเที่ยวของจังหวัด 
จังหวัดสระบุรี เปWนจังหวัดที่ มีความหลากหลายท้ังทางด�านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงส=งผลให�มีแหล=งท=องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด�านการท=องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท=องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท=องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท=องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี    
จะให�บริการนักท=องเท่ียวมากมาย ดังนี้ 

 

ตาราง 2.1 ศักยภาพการท�องเที่ยว  
ศักยภาพ รายละเอียด 
- ด�านการคมนาคม - สามารถเดินทางได�ท้ังทางรถไฟ รถประจําทางและรถยนต] สามารถ

เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ด�านที่พัก - มีท่ีพักรองรับนักท=องเท่ียวได�อย=างพอเพียง ทั้งโรงแรม เกสต]เฮาส]  

รีสอร]ท และโฮมสเตย] 
- ด�านร�านอาหาร - มีร�านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทั้งอาหารพื้นบ�านและอาหาร

ทั่วๆไป จัดไว�บริการให�แก=นักท=องเท่ียวเลือกชิมมากมาย 
- ด�านข�อมูลข=าวสาร มีศูนย]ข�อมูลข=าวสารให�บริการแก=นักท=องเที่ยว คือ ศูนย]ข�อมูลข=าวสาร

การท=องเท่ียวในอาคารศาลากลางจังหวัด 
 
 
 
 



 

๙ 

 

 
ตาราง 2.2 แหล�งท�องเที่ยวสําคัญของจังหวัด 

 

ทางธรรมชาติ 
ทางประวัติศาสตร) / 
โบราณสถาน 

ทางวัฒนธรรม ทางสุขภาพ ทางนันทนาการ 

- ศูนย] ศึกษาธรรมชาติ
และท=องเท่ียวเชิงนิเวศ
เจ็ดคต-โปkงก�อนเส�า 
- เขาหินปูน พระพุทธ
บาทน�อย 
- ลําธารมวกเหล็ก 
- อุทยานแห=งชาตินํ้าตก
สามหลั่น 
- สวนพฤกษศาสตร]ภาค
กลาง   (พุแค) 
- นํ้าตกลานหินดาด 
- นํ้าตกตะพานหิน 
- แก=งคันนา 
- ทะเลบ�านหมอ 
- นํ้าตกซับเหว 
- ถ้ําศรีวิไล 
- ถ้ําวิปTสสนาเนรมิต 
- ถ้ําพุทธสุโสทอง 
- ถ้ําดาวเขาแก�ว 
- ถ้ําพระธาตุเจริญธรรม 
- ถ้ําผาเสด็จ 
- สวนนกไผ=ต่ํา 

- วั ดพระ พุทธบาท ราช
วรมหาวิหารและรอยพระ
พุทธบาท 
- บ=อพรานล�างเน้ือ 
- พิพิธภัณฑสถานพระพุทธ
บาท 
- พระตําหนักท�ายพิกุล 
- ตําหนักธารเกษม 
- ตําหนักสระยอ 
- ถ้ําเทพนิมิตธารทองแดง 
- พระพุทธฉาย 
- ถ้ําเขาแดง 
- เขาครกหรือเขาส=องกล�อง 
- เขาเรดาห] 
- ถ้ําเขาทุเรียน 
- ถ้ําผาเสด็จ 
- ถ้ํานารายณ]หรือเขาวง 
- ถ้ําพระโพธ์ิสัตว] และถ้ํา
ธรรมทัศน] 
- วัดสมุหประดิษฐาราม 
- วัดเขาแก�ววรวิหาร 
- วัดปkาสว=างบุญ 

- ศูนย]อนุรักษ]วัฒนธรรม
ไทยวน 
- พักโฮมสเตย] 
- ชุ ม ชน หนอ งค วาม โ ซ 
(บ�านไร=กาแฟ) 
- โครงการทฤษฎีใหม= วัด
มงคลชัยพัฒนา 
- ท=องเท่ียวเชิงเกษตร 
- เท่ียวฟาร]มโคนม 
- ฟาร]มม�าปภัสรา 
- ฟาร]มเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท 
- ไร=องุ=น 
- ไร=ยานา 
- ไร=ผักหวานปkา 
- พักฟาร]มสเตย] 
- แหล=งไม�ล�อม 

- ส ป า ใ น ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
โรงพยาบาล 
- ส ป า ใ น ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภาคเอกชน 

- พายเรือคายัค / 
ล=องแก=ง 
- ป\นหน�าผา / โรยตัว 
- สํารวจถ้ํา 
- สนามกอล]ฟ 
- ท= อ ง เ ท่ียว ใน ศูนย]
ก า รทหา รม� า  ค= า ย
อดิศร 
- โรงยิมสําหรับฝqกการ
ป\นหน�าผา 
- มวกเหล็ก ATVs 
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2.3 ข�อมูลของสถานศึกษา 
2.3.1ด�านผู�เรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 25๖๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพ       
การจัดการศึกษามีดังน้ี 
 

ตาราง 2.3 จํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

อุตสาหกรรม 
ช=างยนต] ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๕๗ 
ช=างไฟฟiากําลัง ๖ ๒๒ ๑๙ ๔๗ 

พาณิชยกรรม 
การบัญช ี ๑๗ ๒๖ ๒๑ ๖๔ 
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ ๘ ๒๒ ๒๔ ๕๔ 
รวม ๕๑ ๙๐ ๘๑ ๒๒๒ 

ประเภทวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต] ๑๐ ๒๐ ๓๐ 
ไฟฟiากําลัง ๕ ๕ ๑๐ 

บริหารธุรกิจ 
การบัญช ี ๙ ๖ ๑๕ 
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ ๙ ๙ ๑๘ 
รวม ๓๓ ๔๐ ๗๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๙๕ 
 
ตาราง 2.4 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชา สาขาวิชา แรกเข�า สําเร็จการศึกษา ผู�สําเร็จการศึกษาคิดเปSนร�อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช=างยนต] 2๖ 16 ๖๑.๕๔ 
ช=างไฟฟiากําลัง 2๙ 1๗ ๕๘.๖๒ 

พาณิชยกรรม 
การบัญช ี ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ ๓๓ ๒๐ ๖๐.๖๑ 
รวม 11๑ ๗๓ ๖๕.๗๗ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา สาขางาน แรกเข�า สําเร็จการศึกษา ผู�สําเร็จการศึกษาคิดเปSนร�อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต] ๒๑ 1๙ ๙๐.๔๘ 
ไฟฟiากําลัง 2 ๑ ๕๐.๐๐ 

บริหารธุรกิจ 
การบัญช ี ๔ ๔ ๑๐๐.00 
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ 1๐ ๙ ๙๐.๐๐ 
รวม ๓๗ ๓๓ ๘๙.๑๘ 

รวมทั้งสิ้น 1๔8 ๑๐๖ ๗๑.๖๒ 
 
 
 



๑๒ 

 

2.3.2 ด�านบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ตาราง 2.5 จํานวนผู�บริหาร และครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน�ง  
 

ผู�บริหาร/สาขาวิชา 

จํา
นว

น 
(ค

น)
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน�ง 

ข�า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
ฯ 

ชา
ย 

หญ
งิ 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ครู
ผู�ช

�วย
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 ค

ศ.
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ชํา
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ญ
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ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผู�บริหาร 1 1   1  1      1 
สามัญสัมพันธ] 6 6  3 3  3 3  3 1 2  
เทคนิคพื้นฐาน 2 2  1 1  2    1 1  
ช=างยนต] 4 4  4   1 3   3 1  
ช=างไฟฟiากําลัง 4  4 ๔   2 2      
การบัญช ี 5 5   5  4 1  ๒ ๓   
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ 4 2 2 2 2  ๓ ๑  1  1  

รวม 26 20 6 14 12  1๖ 1๐  ๖ ๘ ๕ 1 
 
 
 ตาราง 2.6 จํานวน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน�ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อ 
งานตามโครงสร�าง
บริหารสถานศึกษา 

จํา
นว

น 
(ค

น)
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พนั
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าน
จ�า

งต
าม
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รก
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จา

รก
ิจ 

ลูก
จ�า
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ระ
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ม.
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หรื
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ว�า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ญ
าต

ร ี

1 งานธุรการ 1 1   1    1 
2 งานบริหารทั่วไป ๒ 2  2  ๒    
3 งานอาคารสถานท่ี 2 2  1 1 2    
 รวม 5 5  3 2 ๔   ๑ 
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2.3.3 ด�านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
2.3.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปZดสอนมีดังน้ี 
 ก. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาช�างยนต) 
         - สาขางานยานยนต] 
     สาขาวิชาช�างไฟฟ]ากําลัง 
 ข. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     สาขาวิชาการบัญช ี
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร)ธุรกิจ 
2.3.3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาที่เปZดสอนมีดังน้ี 

ก. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาเคร่ืองกล 
         - สาขางานเทคนิคยานยนต] 
     สาขาวิชาไฟฟ]า 
         - สาขางานไฟฟiากําลัง 
 ข. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
     สาขาวิชาการบัญช ี
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร)ธุรกิจ 

 

2.3.4 ด�านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังน้ี 

 1. อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน จํานวน 3 อาคาร 
 2. โรงฝqกงานสาขางานยานยนต] จํานวน 2 หลัง 
 3. โรงฝqกงานสาขาวชิาเทคนิคพื้นฐาน จาํนวน 1 หลัง 
 4. โรงอาหารชั่วคราว จาํนวน 1 หลัง 
 5. อาคารอเนกประสงค] จํานวน 1 หลัง 
 6. สนามฟุตบอล 7 คน จํานวน 1 สนาม 
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2.3.5 งบดําเนินการ ประจําป^การศึกษา 256๒ 
 งบดําเนินการ หมายถึง ค=าใช�จ=ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป\ ทั้งนี้ไม=รวมค=าท่ีดินและสิ่งก=อสร�าง     
ค=าครุภัณฑ] ค=าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝkายในสถานศึกษา 
 งบดําเนินการ จากเงินงบประมาณ ปวช. + ปวส. + เงินอุดหนุนการเรียนการสอน + เงินรายได�สถานศึกษา 
ตาราง 2.7 งบดําเนินการประจําป^การศึกษา 256๒ 

ลําดับที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

หมาย
เหต ุ

บาท สตางค)  
1 รายได�จัดหาเอง ๒๔๐,๑๙๒ ๔๕  
2 รายได�จากเงินอุดหนุนและที่ อปท. ตั้งงบประมาณไว�    
  - ค=าปรับปรุงหลักสูตร 20,000 00  
  - ค=าเชื่อมต=ออินเทอร]เน็ตความเร็วสูง 16,800 00  
  - โครงการปรับปรุงห�องสมุดโรงเรียน 100,000 00  
  - โครงการพัฒนาแหล=งเรียนรู�ในโรงเรียน 50,000 00  
3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
  - ค=ารายหัวนักเรียน 1,๕๐๕,๙๐๐ 00  
  - ค=าหนังสือเรียน ๗97,000 00  
  - ค=าอุปกรณ]การเรียน 1๒๒,๘๒๐ 00  
  - ค=าเคร่ืองแบบนักเรียน ๒๓๖,๗00 00  
  - ค=ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2๕๓,๖๕๐ 00  

รวม ๓,๓๔๓,๐๖๒ ๔๕  
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ) เอกลักษณ) ของสถานศึกษา 

ปรัชญา “พัฒนาทักษะวิชาชพีสู=งาน สืบสานงานประเพณี สู=วิถีความความพอเพียง”  
 อัตลักษณ) “เปWนคนดี มีจิตอาสา” 
 เอกลักษณ) “สามัคคี มีความร=วมมือ” 
 

2.5 วิสัยทัศน) พันธกิจ เป]าประสงค) ยุทธศาสตร) กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

วิสัยทัศน) ให�โอกาสทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนให�มีความรู� ความสามารถ          
ในการประกอบอาชีพตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระได� สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และดําเนินชีวิตภายใต�หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ  
1.  พัฒนาผู� เ รียนให� มีความรู�  ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนําไปใช�                

ในการประกอบอาชีพอย=างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและทันต=อการเปลี่ยนแปลง 
3.  ส=งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] เพื่อเผยแพร=สู=ชุมชนและสังคม 
4.  ทํานุบํารุงศาสนา ส=งเสริมสนับสนุน อนุรักษ]ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

เป]าประสงค) 
1. ผู�เรียนได�เรียนวิชาชีพตามที่ต�องการอย=างมีคุณภาพ มีความรู�และทักษะม่ีจําเปWนในการทํางาน 
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2. ส=งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให�ถึงพร�อมซ่ึงการเปWนผู�มีความรู� คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห=งวิชาชีพครูอันควรค=าแก=การยกย=อง มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการสร�างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] และโครงการท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเพื่อนําไปใช�       
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน ท�องถ่ินและประเทศ 

4. ผู�เรียนและสถานศึกษาให�บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเกิดจากการเรียนและการสอน ทํานุบํารุงศาสนา 
ส=งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร) 
1. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยู=ในสังคมอย=างมีความสุข 
2. ส=งเสริมสนับสนุนให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต=อ ฝqกอบรม และพัฒนาตนเองอย=างต=อเนื่อง 
3. ส=งเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] ให�เกิดประโยชน]ต=อสังคมและประเทศชาติ 
4. สร�างระบบและกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล�อม 
 

กลยุทธ 
ยุทธศาสตร)ที่ 1 จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยู=ในสังคมอย=างมีความสุข 

  1.1 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน เน�นการวิเคราะห] สังเคราะห] สามารถ
ปฏิบัติงานได�จริงอย=างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด�วยวิธีที่หลากหลาย 
  1.2 พัฒนาการเรียนรู�ควบคู=คุณธรรม จริยธรรม สร�างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร�างให�ผู�เรียน มีค=านิยม 
และทัศนคติที่ดีในการทําความดี ใช�ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู=ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได�อย=างมีความสุข  

ยุทธศาสตร)ที่ 2 ส=งเสริมสนับสนุนให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต=อ ฝqกอบรม และพัฒนาตนเอง
อย=างต=อเนื่อง พร�อมซ่ึงการเปWนผู�มีความรู� คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห=งวิชาชีพ 
  2.1 พัฒนาองค]ความรู�ให�กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเรียนการสอนอย=างต=อเนื่อง 
  2.2 สร�างระบบเครือข=ายภายในให�สามารถเชื่อมต=อกับระบบเครือข=ายการศึกษาภายนอกได�    
เพื่อประโยชน]ต=อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  2.3 ส=งเสริมสนับสนุนให�แต=ละสาขาวิชาให�มีความเปWนเลิศทางวิชาการอย=างน�อย 1 เร่ือง        
หรือทําวิจัยร=วมของครู นักเรียน และผู�เชี่ยวชาญในท�องถ่ิน  

ยุทธศาสตร)ที่ 3 ส=งเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] ให�เกิดประโยชน]ต=อสังคมและประเทศชาติ 
  3.1 ส=งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ]ของครู และนักศึกษา 

  3.2 จัดหาและพัฒนาความพร�อมของสื่อการเรียนการสอน และส่ิงอํานวยความสะดวกต=อการจัด
การศึกษา  
 

ยุทธศาสตร)ที่ 4 สร�างระบบและกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล�อม 
  4.1 ปลูกจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย] และส=งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย]ทรงเปWนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
  4.2 ปลูกจิตสํานึกด�านการอนุรักษ]สิ่งแวดล�อม และดําเนินชีวิตภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ป^การศึกษา 25๖๒ 
 
๒.๖.๑ ผลงานรางวัลประจําป^การศึกษา 25๖๒ ประเภท นักเรียน นักศึกษา 
 
๒.๖.๑.๑ ผลงานระดับภาค 

 

การเข�าร=วมการแข=งขันทักษะฝ\มือแรงงานแห=งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ได�รับรางวัลดังน้ี 
๑. รางวัลเหรียญทองแดง 

 ๑.๑ การแข=งขันทักษะฝ\มือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็น 
 

 การเข�าร=วมโครงการการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน ระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๕ (การแข=งขัน
ทักษะวิชาการ “สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒” ได�รับรางวัลดังน้ี 

๑. รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
 ๑.1 การแข=งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖   

๒. รางวัลเหรียญเงิน 
 ๒.๑ การแข=งขันประดิษฐ]สิ่งของจากวัสดุเหลือใช� ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 
 ๒.๒ การแข=งขันกล=าวสุนทรพจน]ภาษาไทย ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

๓. รางวัลเหรียญทองแดง 
 ๓.๑ การแข=งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 
 ๓.๒ การแข=งขันทักษะทางคอมพิวเตอร] ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 
 

๒.๖.๑.๒ ผลงานระดับประเทศ 
การเข�าร=วมการแข=งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค]กรปกครองส=วนท�องถ่ิน 

ระหว=างวันท่ี 29 – 31 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 

1. รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)  นักศึกษาระดับชั้น  ครูผู�ควบคุม 
 1.1 การแข=งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ   ระดับช้ัน ปวช.    นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ] 
 1.2 การแข=งขันทักษะการใช�โปรแกรม   ระดับช้ัน ปวช.    นายอภิสร สิงห]พันธุ] 
  Adobe Photoshop Cs6 
 1.3 การแข=งขันประกวดร�องเพลง   ระดับช้ัน ปวช.    นางสาวพรพรรณ  ปTญญาพร 
  ไทยลูกทุ=ง ประเภทเพลงเร็ว 

2. รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
 2.1 การแข=งขันสิ่งประดิษฐ]และนวตกรรม ระดับชั้น ปวส. นายอภิชาต ิ อยู=ภู= 

3. รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
 3.1 การแข=งขันทักษะพิมพ]อังกฤษ    ระดับชั้น ปวช.  นางสาวอังคณา เล็กลมัย 

ด�วยคอมพิวเตอร] 
 3.2 การแข=งขันทักษะพิมพ]ไทย    ระดับชั้น ปวช.  นางสาวนิภา มีบุญเกิด 
  ด�วยคอมพิวเตอร] 
 3.3 การแข=งขันทักษะการออกแบบ   ระดับช้ัน ปวช.  นายอภิสร สิงห]พันธุ] 
  เว็บไซต] 
 3.4 การแข=งขันทักษะการติดตั้ง   ระดับช้ัน ปวช.  นายฉัตรชัย อารีย] 
  เครื่องปรับอากาศ 
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4. รางวัลเหรียญทอง 
 4.1 การแข=งขันทักษะงานเครื่องยนต]เล็ก  ระดับชั้น ปวช. นายธนโชต ิ ซิมทรัพย] 
 4.2 การแข=งขันทักษะงานจักรยานยนต]    ระดับชั้น ปวช. นายปวงพล คงสิทธิ์ 
 4.3 การแข=งขันทักษะการใช�โปรแกรม   ระดับช้ัน ปวช.    นายอภิสร สิงห]พันธุ] 
  Adobe Photoshop Cs6 
 4.4 การแข=งขันทักษะพิมพ]อังกฤษ    ระดับชั้น ปวช.  นางสาวอังคณา เล็กลมัย 

ด�วยคอมพิวเตอร] 
 4.5 การแข=งขันทักษะพิมพ]ไทย    ระดับชั้น ปวช.  นางสาวนิภา มีบุญเกิด 
  ด�วยคอมพิวเตอร] 

5. รางวัลเหรียญเงิน 
 5.1 การแข=งขันประกอบและติดตั้ง    ระดับชั้น ปวช.  นายจตุพร สุนาว ี
  โปรแกรมคอมพิวเตอร] 
 5.2 การแข=งขันทักษะการออกแบบ   ระดับช้ัน ปวช.  นายอภิสร สิงห]พันธุ] 
  เว็บไซต] 
 5.3 การแข=งขันทักษะการใช�    ระดับช้ัน ปวช.  นางสาวอณัฐธิชา พงษ]สนิท 
  คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี 
 5.4 การแข=งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับชั้น ปวช. นางกชพรรณ เงินอ=อน 

5. รางวัลเหรียญเงิน   นักศึกษาระดับชั้น  ครูผู�ควบคุม 
 5.5 การแข=งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับชั้น ปวส. นางกชพรรณ เงินอ=อน 
 5.6 การแข=งขันทักษะการใช�โปรแกรม   ระดับช้ัน ปวช.    นางสาวลัดดา โตเจริญ 
  Microsof Excel 2013 
 5.7 การแข=งขันทักษะการใช�โปรแกรม   ระดับช้ัน ปวช.    นางสาวลัดดา โตเจริญ 
  Microsof Word 2013 
 5.8 การแข=งขันสิ่งประดิษฐ]และนวตกรรม ระดับชั้น ปวช. นายพอเจตน] ทางดี 

6. รางวัลเหรียญทองแดง 
 6.1 การแข=งขันทักษะงานฝqกฝ\มือ   ระดับช้ัน ปวช.  นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ] 
 6.2 การแข=งขันทักษะการใช�    ระดับช้ัน ปวช.  นางสาวอณัฐิชา พงษ]สนิท 
  คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี 
 6.3 การแข=งขันทักษะการใช�    ระดับช้ัน ปวส.  นางสาววาสนา ปานวงษ] 
  คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี 
 6.4 การแข=งขันประกวดร�องเพลง   ระดับช้ัน ปวช.    นางสาวพรพรรณ  ปTญญาพร 
  ไทยลูกทุ=ง ประเภทเพลงช�า 
 6.5 การแข=งขันทักษะการใช�โปรแกรม   ระดับช้ัน ปวช.    นางสาวลัดดา โตเจริญ 
  Microsof Word 2013 

7. รางวัลชมเชย 
 7.1 การแข=งขันทักษะงานฝqกฝ\มือ   ระดับช้ัน ปวช.  นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ] 
 7.2 การแข=งขันทักษะการใช�    ระดับช้ัน ปวส.  นางสาววาสนา ปานวงษ] 
  คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี 

8. เข�าร�วมการแข�งขัน 
 8.1 การแข=งขันทักษะติดตั้ง    ระดับชั้น ปวช.  นายอุดม ดําสิน 
  ไฟฟiาภายในอาคาร 



๑๘ 

 

สรุปเหรียญรางวัล 
1. เหรียญทองชนะเลิศ   จํานวน  3 เหรียญ 
2. เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) จํานวน  1 เหรียญ 
3. เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) จํานวน  4 เหรียญ 
4. เหรียญทอง    จํานวน  5 เหรียญ 
5. เหรียญเงิน    จํานวน  8 เหรียญ 
6. เหรียญทองแดง   จํานวน  5 เหรียญ 
7. รางวัลชมเชย    จํานวน  2 รางวัล 
8. เข�าร=วมการแข=งขัน   จํานวน  1 รายการ 

 รวมเหรียญรางวัลทัง้สิ้น   จํานวน         28 เหรียญ 
 
๒.๖.๒ ผลงานรางวัลประจําป^การศึกษา 25๖๒ ประเภท สถานศึกษา 
 สถานศึกษาผ=านการประเมินเปWน “โรงเรียนพอเพียงท�องถ่ิน” 



 

 

ส�วนที่ ๓ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกอบด�วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น    
การประเมินดังนี้ 
  

มาตรฐานท่ี๑ คุณลักษณะของผู สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค(  
 

การจัดการอาชีวศึกษา เป%นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีความรู� มีทักษะและ
การประยุกต1ใช�เป%นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค1 ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด านความรู   
ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู�เก่ียวกับข�อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต4าง ๆ   

ท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน�นความรู�เชิงทฤษฎี และหรือข�อเท็จจริง เป%นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา  

1.2 ด านทักษะและการประยุกต(ใช   
ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป%นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป%นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต1ใช�ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู4
ร4วมกับผู�อ่ืนได�อย4างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

1.3 ด านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(  
ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ1ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน�าท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป%นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ1สิ่งแวดล�อม  
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มาตรฐานท่ี 2การจัดการอาชีวศึกษา 
 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ1ท่ีกําหนด ใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัด     
การเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป%นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย4างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน4วยงานต�นสังกัดหรือหน4วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด�วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้  

2.1 ด านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช�หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล�อง กับความต�อ งการของผู� เ รี ยน  ชุ มชน               

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม4 หรือกลุ4มวิชาเพ่ิมเติมให�ทันต4อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต�องการของตลาดแรงงาน โดยความร4วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน4วยงานท่ีเก่ียวข�อง  

2.2 ด านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ1ท่ีกําหนด ได�รับการพัฒนาอย4างเป%นระบบ

ต4อเนื่อง เพ่ือเป%นผู�พร�อมท้ังด�านคุณธรรม จริยธรรมและความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป%นสําคัญ ตอบสนองความต�องการของผู�เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต4ละหลักสูตร ส4งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ1  

2.3 ด านการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล�อม ภูมิทัศน1 อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ 

โรงฝBกงาน ศูนย1วิทยบริการ สื่อ แหล4งเรียนรู� เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ1 และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู4  
อย4างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ด านการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหน4วยงาน

ต�นสังกัดหรือหน4วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร4วมมือของผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู�เรียน รวมท้ังการช4วยเหลือ ส4งเสริม สนับสนุนจากผู�ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน4วยงานท่ีเก่ียวข�อง      
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

 
.
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  มาตรฐานที่ 3 การสร างสังคมแห�งการเรียนรู  
 

สถานศึกษาร4วมมือกับบุคคล ชุมชน องค1กรต4าง ๆ เพื่อสร�างสังคมแห4งการเรียนรู� มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ1 งานสร�างสรรค1 งานวิจัย ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

3.1 ด านความร�วมมือในการสร างสังคมแห�งการเรียนรู   
สถานศึกษามีการสร�างความร4วมมือกับบุคคล ชุมชน องค1กรต4าง ๆ ท้ังในประเทศและต4างประเทศ    

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู� การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ          
โดยใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู�เรียนและคนในชุมชนสู4สังคมแห4งการเรียนรู�  

3.2 ด านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ( งานสร างสรรค( งานวิจัย  
สถานศึกษาส4งเสริมสนับสนุนให�มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ1 งานสร�างสรรค1 งานวิจัย       

โดยผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู�เรียน หรือร4วมกับบุคคล ชุมชน องค1กรต4าง ๆ ที่สามารถนําไปใช�ประโยชน1
ได�ตามวัตถุประสงค1 และเผยแพร4สู4สาธารณชน  
 



 

    

    

   

ส�วนที ่4  
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ในแต#ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู'สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค,  
๔.๑.๑ ด'านความรู' ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู)สําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค3ด)านความรู)ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1.1.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู)เรียนท่ีผ#านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ๘๒ คน  
   จากจํานวนผู)เรียนท่ีเข)ารับการประเมิน ๑๑๐ คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของผู)เรียนท่ีผ#านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก       
   เท#ากับ ๗๔.๕๔  
1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

ยกย#องสถานศึกษาท่ีผู)เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.2.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู)เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด)านอาชีวศึกษา (V-NET)  ๖๗ คน  

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด)านอาชีวศึกษา (V-NET) เท#ากับ ๓๙.๖๒  

1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  
ยกย#องสถานศึกษาท่ีผู)เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติด)านอาชีวศึกษา (V-NET)
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4.1.2 ด'านทักษะและการประยุกต,ใช' ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู)สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค3ด)านทักษะและการประยุกต3ใช) ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู)เรียนมีสมรรถนะในการเปKนผู)ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จํานวนผู)เรียนกลุ#มเปLาหมายท่ีผ#านการพัฒนาเปKน  
ผู)ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๗๖ คน 

2. จํานวนผู)เรียนประสบความสําเร็จสู#การเปKนผู)ประกอบการ  
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ๒๘ คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู)เรียนประสบความสําเร็จสู#การเปKนผู)ประกอบการคิดเปKนร)อยละ ๓๖.๘๔  
1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

ยกย#องสถานศึกษาในการพัฒนาผู)เรียนให)มีสมรรถนะการเปKน  
ผู)ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.2) ผลการแข#งขันทักษะวิชาชีพ  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู)เรียนท่ีได)รับรางวัลจากการแข#งขันทักษะวิชาชีพ ๕๖ คน  
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข#งขันทักษะวิชาชีพได)รับรางวัลระดับภาค ๕ รายการ   
                                ระดับประเทศ ๑๙  รายการ  
1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

ยกย#องสถานศึกษาในผลงานการแข#งขันทักษะวิชาชีพของผู)เรียน  
 

4.1.3 ด'านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค, ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู)สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค3ด)านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3           
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลและแนะแนวผู)เรียน  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา ๑๐๔ คน จากจํานวนแรกเข)า ๑๕๘ คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษา เท#ากับ ๖๕.๘๒   
1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การ  

ยอมรับยกย#องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู)เรียน 
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1.2) ผู)เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู)เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค#านิยมท่ีพึงประสงค3 ๓๑๙ 

คน  
   จากนักเรียนท้ังหมด ๓๒๕ คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละผู)เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค#านิยมท่ีพึงประสงค3  

หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. เท#ากับ ๙๓.๙๐ 
1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การ  

ยอมรับยกย#องสถานศึกษาในการดูแลผู)เรียนให)มีคุณธรรม  
จริยธรรม และค#านิยมท่ีพึงประสงค3  

1.3) การมีงานทําและศึกษาต#อของผู)สําเร็จการศึกษา  
1.3.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปOการศึกษาท่ีผ#านมา  
   ๑๐๒ คน มีงานทําในสถานประกอบการ หน#วยงานภาครัฐและเอกชน  

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต#อ จํานวน ๑๐๑ คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปOการศึกษา  

ท่ีผ#านมา มีงานทําในสถานประกอบการ หน#วยงานภาครัฐและ  
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต#อ เท#ากับ ๙๙.๐๑ 

1.3.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  
ยกย#องสถานศึกษาในการส#งเสริม สนับสนุนให)ผู)สําเร็จการศึกษา  
มีงานทําในสถานประกอบการ หน#วยงานภาครัฐและเอกชน  
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต#อ  

 

สรุปจุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนา และข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ของมาตรฐานท่ี ๑ 

จุดเด�น 
 สถานศึกษาได�มีการจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน�นให�ผู� เรียนมีทักษะคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมต�าง ๆ            
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ควบคู�คุณธรรม จริยธรรม สร�างแรงจูงใจ เพ่ือเสริมสร�างให�ผู� เรียนมีค�านิยมและทัศนคติท่ีดี             
ในการทําความดี ใช�ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพ่ืออยู� ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได�อย�างมีความสุข อาทิเช�น             
โครงการเตรียมความพร�อมก�อนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  
สถานศึกษาควรส�งเสริมให�ผู�เรียนมีทักษะท่ีจําเป1นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป1นไป         

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต�ละระดับการศึกษาให�มากยิ่งข้ึน 
 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 หน#วยงานต)นสังกัดควรจัดสรรค3งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให)เพียงพอ
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๔.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
๔.2.๑ ด'านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด)านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ  
1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร)อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา  

ให)เปKนหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ เท#ากับ 68.00 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ    

มีผลการประเมินท่ี ระดับดี 
1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ  
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ

กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน  

สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม เท#ากับ 4 สาขาวิชา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน  
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม เท#ากับ ร)อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKน  
ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ  
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

 

4.2.2 ด'านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด  
การอาชีวศึกษาด)านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติ  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร)อยละของแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ เท#ากับ  
                           ร)อยละ 100 

                                      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู) มีผลการ     
                 ประเมิน  อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)อง  
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ให)การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติ  
1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติท่ีเน)นผู)เรียนเปKนสําคัญและนําไปใช)ใน  
   การจัดการเรียนการสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนครูผู)สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติท่ีเน)น  
ผู)เรียนเปKนสําคัญและนําไปใช)ในการจัดการเรียนการสอน  
เท#ากับ 27 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของครูผู)สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติ  
ท่ีเน)นผู)เรียนเปKนสําคัญและนําไปใช)ในการจัดการเรียนการสอน  
เท#ากับ ร)อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติท่ีเน)นผู)เรียนเปKนสําคัญ  
และนําไปใช)เปKนแบบอย#างในการจัดการเรียนการสอน  

1.3) การจัดการเรียนการสอน  
1.3.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผู)สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
                                เท#ากับจํานวน 25 คน 

2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู)ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
เท#ากับ    

    27 คน 
3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู)  
     ด)วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  เท#ากับ 27 คน 
4. จํานวนครูท่ีใช)สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล#ง  

การเรียนรู)ในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ 27 คน 
5. จํานวนครูผู)สอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู)และ  

แก)ปXญหาการจัดการเรียนรู)  เท#ากับ 2 คน 
 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของครูผู)สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ   
                           ร)อยละ 100 
1.3.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

 ต#อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
1.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผู)สอนท่ีจัดทําข)อมูลผู)เรียนเปKนรายบุคคล 
                                เท#ากับ 27 คน  

2. จํานวนครูผู)สอนท่ีมีข)อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน  
 และรายวิชาเปKนปXจจุบัน เท#ากับ 27 คน 

3. จํานวนครูผู)สอนท่ีใช)เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให)มี  
บรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู) เท#ากับ 27 คน 

4. จํานวนครูผู)สอนท่ีใช)วิธีการเสริมแรงให)ผู)เรียนมีความมุ#งม่ันต้ังใจ  
ในการเรียน เท#ากับ 27 คน 

5. จํานวนครูผู)สอนท่ีดูแลช#วยเหลือผู)เรียนรายบุคคลด)านการเรียน  
และด)านอ่ืน ๆ เท#ากับ 27 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของครูผู)สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
                           เท#ากับ ร)อยละ 100 
1.4.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

 ต#อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน  
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผู)สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข)าร#วม  
 การพัฒนาวิชาชีพ  เท#ากับ 27 คน 

2. จํานวนครูผู)สอนท่ีได)รับการพัฒนาตนเองอย#างน)อย  
 12 ชั่วโมงต#อปO เท#ากับ 27 คน 

3. จํานวนครูผู)สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและ  
 การพัฒนาวิชาชีพมาใช)ในการจัดการเรียนการสอน  
เท#ากับ 27 คน 

4. จํานวนครูผู)สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ  
 การพัฒนาวิชาชีพ เท#ากับ 27 คน 

5. จํานวนครูผู)สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ  
การพัฒนาวิชาชีพท่ีได)รับการยอมรับหรือเผยแพร#  
เท#ากับ  5 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของครูผู)สอนท่ีได)รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
                          เท#ากับ ร)อยละ 100 
1.5.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

 ต#อสมรรถนะของครูผู)สอน
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1.6) การเข)าถึงระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1.6.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนห)องเรียน ห)องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง  

  ในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ  14 ห)องเรียน 
1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร)อยละของห)องเรียน ห)องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร3เน็ต  

 ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับร)อยละ 35 
1.6.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

ต#อคุณภาพการเข)าถึงระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัด  
การเรียนการสอนในชั้นเรียน  

 

4.2.3 ด'านการบริหารจัดการ ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด)านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือข#ายอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ  
 ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ[ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีครบท้ัง 4 ฝ[าย 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูล  
 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท)อน  : สถานศึกษามีระบบฐานข)อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปKนปXจจุบัน  

1.2) อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม เท#ากับ 40 ห)อง 
1.2.1) เชิงปริมาณ  : ร)อยละของห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม  

 ท่ีได)รับการพัฒนาให)เอ้ือต#อการจัดการเรียนรู) เท#ากับร)อยละ 100 
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลอาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ  

 โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องเข)ามาใช)บริการ  

อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม 
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
1.3.1) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได)แก# ระบบไฟฟLา ระบบประปา  

การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ  
ระบบรักษาความปลอดภัยได)รับการบํารุงรักษาและพัฒนาอย#างต#อเนื่อง มี

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม ครบทุกด)าน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
                            อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะท)อน  : ความพึงพอใจของผู)ใช)บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                            มีความพึงพอใจ ระดับ 5 มากท่ีสุด 

1.4) แหล#งเรียนรู)และศูนย3วิทยบริการ  
1.4.1) เชิงปริมาณ  : ร)อยละของผู)เรียนท่ีใช)บริการแหล#งเรียนรู)และศูนย3วิทยบริการ 
                            เท#ากับร)อยละ 0  
1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลแหล#งเรียนรู)และศูนย3วิทยบริการ  
   อยู#ในระดับ กําลังพัฒนา 
1.4.3) ผลสะท)อน  : ความพึงพอของผู)ใช)บริการท่ีมีต#อแหล#งเรียนรู)และศูนย3วิทยบริการ  
                             มีความพึงพอใจ ระดับ น)อย 

1.5) ระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช)งานด)านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
1.5.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร3เน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใช)งาน  
                             และสถานศึกษา มีสัญญาณความเร็ว 300 MB ใช)ได)เพียงบางพ้ืนท่ี   
                             ในสถานศึกษา 
1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช)งาน 
                           ด)านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู#ในระดับ ดี                             
1.5.3) ผลสะท)อน  : ความพึงพอใจของผู)ใช)บริการท่ีมีต#อระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ    
                            ใช)งานด)านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  มีความพึงพอใจท่ี ระดับ ดี 

 

4.2.4 ด'านนํานโยบายสู�การปฏิบัติ ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษา
ด)านการนํานโยบายสู#การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. ร)อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ไม#มี 
 2. ร)อยละของผู)เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี  ไม#มี 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ไม#มี 
1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องมีส#วนร#วมใน  

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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สรุปจุดเด�น และจุดท่ีต�องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 

จุดเด�น 
 สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาไว�อย�างชัดเจนและให�สอดคล�องกับนโยบาย             
การจัดการศึกษาของเทศบาลและมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการประชุมหารือบุคลากรและนํานโยบายต�าง ๆ มาจัดทํา
เป1นโครงการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให�เป1นไปอย�างต�อเนื่องท้ังทางด�านบุคลากร นักเรียน การจัดการเรียนการสอน          
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู�เรียนให�ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามอัตลักษณ6ของสถานศึกษาและมีการสนับสนุน
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบอินเตอร6เน็ตความเร็วสูง เพ่ือเป1นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน      
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับอย�างยั่งยืน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรเพ่ิมให�บุคลากรครูได�ทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนให�มากยิ่งข้ึนและให�ได�รับการอบรมพัฒนา
ความรู�ตรงกับรายวิชาท่ีสอน และควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องสอดคล�องกับ     
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานต�อไป 
 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

 หน#วยงานต)นสังกัดควรให)การสนับสนุนด)านงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส#งเสริมให)ครูได)ทําวิจัย เพ่ือพัฒนา   
การเรียนการสอนส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มากยิ่งข้ึน 
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๔.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร'างสังคมแห�งการเรียนรู'  
๔.3.๑ ด'านความร�วมมือในการสร'างสังคมแห�งการเรียนรู' ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์             

ในการพัฒนาการสร)างสังคมแห#งการเรียนรู)ด)านความร#วมมือในการสร)างสังคมแห#งการเรียนรู)ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส#วนร#วม  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร)อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส#วนร#วมในการบริหารสถานศึกษา  
   เท#ากับ ๑๐๐ 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู)บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได)ครบ 

 ท้ัง ๕ ประเด็น อยู#ในระดับค#าคะแนน ๕ คะแนน อยู#ในระดับ 
 คุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องมีส#วนร#วม  
 ในการบริหารสถานศึกษา  

1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : ร)อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร  

 เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ ๑๐๐   
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข)อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน  
    การสอน ได)ครบท้ัง ๕ ประเด็น อยู#ในระดับค#าคะแนน ๕ คะแนน  
   อยู#ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
1.2.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องมีส#วนร#วม  

 ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

1.3.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ๓ กิจกรรม 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ได)ครบ 
   ท้ัง ๕ ประเด็น อยู#ในระดับค#าคะแนน ๕ คะแนน  
   อยู#ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
1.3.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การยอมรับ  

 ยกย#องสถานศึกษาในการให)บริการชุมชนและจิตอาสา  
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4.3.2 ด'านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ, งานสร'างสรรค, งานวิจัย ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร)างสังคมแห#งการเรียนรู)ด)านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสร)างสรรค3 งานวิจัยตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.๑) ผลงานของผู)เรียนด)านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสร)างสรรค3 งานวิจัย  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสร)างสรรค3     
   งานวิจัย มีจํานวน ๒ สิ่งประดิษฐ3 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : รางวัลท่ีได)รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3  

 งานสร)างสรรค3 งานวิจัย ได)รับรางวัลเหรียญทอง      
 ระดับประเทศ ๑ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน
ระดับประเทศ ๑ รางวัล 

1.1.3) ผลสะท)อน  : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเก่ียวข)องให)การ 
  ยอมรับ  ยกย#องสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม     
  ส่ิงประดิษฐ3 งานสร)างสรรค3 งานวิจัยของผู)เรียนไปใช) 
  ประโยชน3หรือเผยแพร#  

  
สรุปจุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนา และข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ของมาตรฐานที่ ๓ 

จุดเด�น 
 สถานศึกษามีการส�งเสริมให�ผู�เรียนได�บูรณาการความรู� ประสบการณ6ในการทํางาน นํามาจัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม อย�างต�อเน่ือง จึงส�งผลให�ผู�เรียนสามารถสร�างโครงการสิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม 
จนได�รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรส�งเสริมให�ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป1นการส�งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให�ตรงกับบริบทของวิทยาลัย และส�งเสริมให�ครูส�งสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เข�าประกวด     
ทุกระดับ 
ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 หน#วยงานต)นสังกัดควรให)การสนับสนุนด)านงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส#งเสริมให)ครูได)ทําวิจัย สื่อ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 



 

 

ส�วนที ่5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 
 

ให�สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค3  
ตาราง 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต5ละประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด)านความรู) 

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  20 ๔ ๘๐ 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด�านอาชีวศึกษา (V-NET)  

3 ๑ ๓ 

ผลรวมคะแนนท่ีได�  ๘๓ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 115  ๗๒.๑๗ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด�านความรู�  
ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด)านทักษะและการประยุกต5ใช) 

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
2.1 ผู�เรียนมีสมรรถนะในการเปNนผู�ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  

3 ๑ ๓ 

2.2 ผลการแข5งขันทักษะวิชาชีพ  2 ๔ ๘ 
ผลรวมคะแนนท่ีได� ๑๑ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 25  ๔๔.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด�านทักษะและการประยุกต3ใช� 
ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด)านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5  

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู�เรียน  2 ๓ ๖ 
3.2 ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3  2 ๕ ๑๐ 
3.3 การมีงานทําและศึกษาต5อของผู�สําเร็จ
การศึกษา  

15 ๕ ๗๕ 

ผลรวมคะแนนท่ีได� ๙๑ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 95  ๙๕.๗๘ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด�านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค3 
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
  



 

 

 

   35 
 

 

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ตาราง ๕.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต5ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด)านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย5างเปNนระบบ  2 ๑ ๒ 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม  

3 ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนท่ีได� ๑๗ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 25  ๖๘.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด�านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด)านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สู5การปฏิบัติ  2 ๕ ๑๐ 
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�สู5การปฏิบัติท่ีเน�น
ผู�เรียนเปNนสําคัญและนําไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน  

3 ๕ ๑๕ 

2.3 การจัดการเรียนการสอน  5 ๕ ๒๕ 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน  3 ๕ ๑๕ 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  2 ๕ ๑๐ 
2.6 การเข�าถึงระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

2 ๑ ๒ 

ผลรวมคะแนนท่ีได� ๗๗ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 85  ๙๐.๕๘ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด�านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด)านการบริหารจัดการ  

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
๓.1 การบริหารจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

5 ๕ ๒๕ 

3.2 อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ  
โรงฝYกงาน หรืองานฟาร3ม  

2 ๕ ๑๐ 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 ๕ ๑๐ 
3.4 แหล5งเรียนรู�และศูนย3วิทยบริการ  2 ๔ ๘ 
3.5 ระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช�งานด�าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

2 ๓ ๖ 

ผลรวมคะแนนท่ีได� ๕๙ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 65  ๙๐.๗๖ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด�านการบริหารจัดการ   
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด)านการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  6 ๑ ๖ 
ผลรวมคะแนนท่ีได� ๖ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 30  ๒๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด�านการนํานโยบายสู5การปฏิบัติ  
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร�างสังคมแห5งการเรียนรู�  
ตาราง ๕.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต5ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด)านความร�วมมือในการสร)างสังคมแห�งการเรียนรู) 

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส5วนร5วม  5 ๕ ๒๕ 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน การสอน 2 ๕ ๑๐ 
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา  2 ๕ ๑๐ 
ผลรวมคะแนนท่ีได� ๔๕ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 45  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด�านความร5วมมือในการสร�างสังคมแห5งการเรียนรู�   
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด)านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ5 งานสร)างสรรค5 งานวิจัย  

ข)อการประเมิน ค�าน้ําหนัก ค�าคะแนน 
คะแนนท่ีได) 

(ค�าน้ําหนัก x ค�าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู�เรียนด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งาน
สร�างสรรค3 งานวิจัย  

3 ๔ ๑๒ 

ผลรวมคะแนนท่ีได� ๑๒ 
ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� x 100) / 15  ๘๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสร�างสรรค3 งานวิจัย   
 ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  
ตาราง ๕.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร)อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู)สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค5   
ประเด็นที่ 1.1 ด�านความรู�  ๗๒.๑๗ 
ประเด็นที่ 1.2 ด�านทักษะและการประยุกต3ใช�  ๔๔.๐๐ 
ประเด็นที่ 1.3 ด�านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3  ๙๕.๗๘ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นที่ 2.1 ด�านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ๖๘.๐๐ 
ประเด็นที่ 2.2 ด�านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๙๐.๕๘ 
ประเด็นที่ 2.3 ด�านการบริหารจัดการ  ๙๐.๗๖ 
ประเด็นที่ 2.4 ด�านการนํานโยบายสู5การปฏิบัติ  ๒๐.๐๐ 
มาตรฐานท่ี 3 การสร)างสังคมแห�งการเรียนรู)   
ประเด็นที่ 3.1 ด�านความร5วมมือในการสร�างสังคมแห5งการเรียนรู�  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ 3.2 ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสร�างสรรค3 งานวิจัย  ๘๐.๐๐ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ๘๐.๒๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
       ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)  
       ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  
       ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  
       ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  
       กําลังพัฒนา (น�อยกว5าร�อยละ 50.00)  
  
 
 



 

 

ส�วนท่ี ๖ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

เพื่อให	การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพบรรลุเป(าหมายตามแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของกลยุทธ0 แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 จัด
การศึกษาให	ผู	เรียนมีทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และดํารง
ตนอยู�ในสังคมอย�างมี
ความสขุ 
 
 

กลยุทธ0ท่ี 1.1 ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนเน	นการ
วิเคราะห0 สังเคราะห0
สามารถ ปฏิบัติงานได	จริง
อย�างมีประสิทธิภาพมีการ
วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด	วยวิธีท่ี
หลากหลาย 

- โครงการส�งเสริมการใช	ภาษาต�างประเทศ
ระดับชั้น ปวช. 2 

1.1, 1.2 

- โครงการส�งเสริมผลผลิตการค	าและประกอบ
ธุรกิจ 

1.2 

- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 1.2 

- โครงการพัฒนาการวัดประเมินผลการเรียน 2.1 

- โครงการส�งเสริมการใช	ภาษาไทย 1.1 

- โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด	านอาชีวศึกษา(V-NET) 

1.1, 2.2 

- โครงการติดตามผลนักเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

2.3 

- โครงการเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1.1, 2.1 

- โครงการนิเทศการสอน 2.3 

- โครงการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

1.1, 1.2 

กลยุทธ0ท่ี 1.2 พัฒนาการ
เรียนรู	ควบคู�คุณธรรม 
จริยธรรม สร	างแรงจูงใจ
เพ่ือเสริมสร	างให	ผู	เรียน มี
ค�านิยมและทัศนคติท่ีดใีน
การทําความดี ใช	ทักษะ
ชีวิตในการปรับตัวเพ่ืออยู�
ในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงได	อย�างมี
ความสขุ 

- โครงการเข	าค�ายลูกเสอืวิสามัญ 1.3 
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1.3 

- โครงการแข�งขันกีฬาสีภายใน 1.3 

- โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู	สําเร็จ
การศึกษา 

1.3, 2.1 

- โครงการเตรียมความพร	อมก�อนเรียนอาชีวะ 
1.1, 1.2 

- โครงการรณรงค0ป(องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1.2, 1.3 

- โครงการร�วมมือกับสถานประกอบการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับ 
ปวช. และ ปวส. 

2.2, 3.1 

- โครงการฝHกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร	างวินัยจราจร 1.2, 1.3 

 



๔๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 จัด
การศึกษาให	ผู	เรียนมีทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และดํารง
ตนอยู�ในสังคมอย�างมี
ความสขุ (ต�อ) 
 

กลยุทธ0ท่ี 1.2 พัฒนาการ
เรียนรู	ควบคู�คุณธรรม 
จริยธรรม สร	างแรงจูงใจเพ่ือ
เสริมสร	างให	ผู	เรียน มีค�านิยม
และทัศนคติท่ีดีในการทํา
ความดี ใช	ทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวเพ่ืออยู�ในสังคมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงได	อย�างมี
ความสขุ (ต�อ) 

- โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด	าน 1.2, 1.3 

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการท่ีมีต�อคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

1.3 

- โครงการคนดีศรีวิทยาลัยตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค0 1.3 

- โครงการเข	าค�ายเตรียมลูกเสอื
วิสามัญ (Day Camp) 1.3 

- โครงการครูท่ีปรึกษา 1.3 

- โครงการศึกษาพฤติกรรมการออก
กลางคันของนักศึกษา 2.3 

- โครงการตรวจสารเสพติด 1.3 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู	เรียน 1.1, 1.2, 1.3 

- โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช	จ�ายในการจ	างพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส0ของ
องค0กรปกครองท	องถิ่นเพ่ือเข	าสู�
ประเทศไทย 4.0 

2.3, 2.4 

- โครงการส�งเสริมสุขภาพนักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 1.2 

- โครงการจัดทําวงดนตรีโฟคซอง 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ส�งเสริม
สนับสนุนให	ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาต�อ 
ฝHกอบรมและพัฒนาตนเอง
อย�างต�อเน่ืองพร	อมซ่ึงการ
เป�นผู	มีความรู	 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห�ง
วิชาชีพครู 
 

กลยุทธ0ท่ี 2.1  พัฒนาองค0
ความรู	ให	กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการเรียน
การสอนอย�างต�อเน่ือง 

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับสถานศึกษาระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ 

1.2, 3.2 

- โครงการพัฒนาข	าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. (อาชีวฯ) 

2.2, 2.3 

- โครงการรณรงค0ป(องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา(ครูแกนนํา) 

1.3 

- โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.2, 2.3 

- โครงการประเมินสมรรถนะและ
คุณภาพของบุคลากรวิทยาลัยฯ 2.3 

กลยุทธ0ท่ี 2.2 สร	างระบบ
เครือข�ายภายในให	สามารถ
เชื่อมต�อกับระบบเครือข�าย
การศึกษาภายนอกได	เพ่ือ
ประโยชน0ต�อการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 

- โครงการอบรมพัฒนายกระดับ
พฤติกรรมของผู	เรียน 

1.1, 1.2,  
2.3, 3.1 

- โครงการเชื่อมต�ออินเตอร0เน็ต 
(อาชีวฯ) 2.2, 2.3 

- โครงการพัฒนาศูนย0ข	อมูลวิทยาลัยฯ 2.3 

- โครงการแนะแนวสัญจร 2.3 

- โครงการเย่ียมบ	านนักศึกษา 
2.3 

กลยุทธ0ท่ี 2.3 ส�งเสริม
สนับสนุนให	แต�ละสาขาวชิา
ให	มีความเป�นเลิศทางวิชาการ
อย�างน	อย 1 เร่ืองหรือทําวิจัย
ร�วมของครูนักเรียนและ
ผู	เชี่ยวชาญในท	องถิ่น 

- โครงการบริการวิชาชีพสู�ชมุชน 1.2, 3.1 
- โครงการอบรมพัฒนามาตรฐาน
ทักษะฝUมือสากล นักศึกษาระดับชัน้ 
ปวช. 2 และ ปวส.1 

1.1, 1.2 

- โครงการทดสอบมาตรฐานฝUมือ
แรงงาน 

1.2 

- โครงการแข�งขันทักษะวิชาชีพภายใน
ทุกสาขางาน 

1.2, 1.3 

- โครงการ 108 อาชีพ 1.2 

- โครงการบริการวิชาชีพสู�ชมุชน 
 

1.2, 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ0ท่ี 3.1  ส�งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ0ของครู
และนักศึกษา 

- โครงการจัดทําพัฒนาสิ่งประดิษฐ0 
งานวิจัย โครงงาน สาขาวชิาช�างยนต0 
สาขาวิชาช�างไฟฟ(ากําลัง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ 

1.2, 3.2 

- โครงการส�งเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการวิชาชีพของนักศึกษา 

1.1, 1.2, 1.3 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา 
 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝHก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวชิาเทคนิคยานยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝHก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวชิาช�างไฟฟ(ากําลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝHก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวชิาคอมพิวเตอร0ธุรกิจ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝHก ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการบัญช ี

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝHก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝHก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวชิาสามัญสัมพันธ0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ0สําหรับ
งานทะเบียนนักศึกษา 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือซุ	มน่ังพักผ�อนอ�าน
หนังสือ 

2.3 

- โครงการปรับปรุงซ�อมแซมและต�อ
เติมโรงอาหาร 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0เคร่ืองถอด
ยางรถยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเก	าอี้แบบกลมเต้ีย 2.3 

- โครงการจัดทําหลังคา อเนกประสงค0 
แบบเคลื่อนท่ี 

2.3 

  



๔๔ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการจัดซ้ือพัดลมอตุสาหกรรม 2.3 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0
ห	องปฏิบติัการไฟฟ(ารถยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0
ห	องปฏิบติัการระบบปรับอากาศ
รถยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง สําหรับ
ห	องประชุม  อาคาร 3 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร0 
สําหรับการเรียนการสอน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0 แผนกวิชา
ช�างไฟฟ(ากําลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0 เคร่ืองตัง้
ศูนย0ล	อรถยนต0ด	วยเคร่ืองคอมพิวเตอร0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0 เคร่ืองมอื
ทดสอบแบตเตอร่ี ระบบสตาร0ทระบบ
ประจุไฟ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0 เคร่ืองมอื
ทดสอบความหนืดของน้ํามัน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกลึง สําหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือตู	บานเลือ่นแบบ
กระจก 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0ชุดฝHกการ
ติดตั้งและซ�อมบํารุงระบบพลังงาน
ทดแทนจากระบบโซล�าเซลล0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือ เคร่ืองไส สําหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

  



๔๕ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการจัดซื้อตู	เก็บเคร่ืองมือ 1.1, 1.2, 2.2 
- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฟXYนฟูสภาพ
นํ้ายา R-22 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHกวงจรไฟฟ(า
กระแสตรง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHก
เคร่ืองปรับอากาศ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อตู	เหล็กบานเลือ่น
กระจก 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศห	อง
พิมพ0ดีดไฟฟ(าพร	อมติดตั้ง 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเก	าอี้นวม 2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองทํานํ้าเย็น 2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองกรองนํ้าระบบ 
RO (Reverse Osmosis) 

2.3 

- โครงการจัดซื้อไส	กรองนํ้าระบบ RO 
(Reverse Osmosis) 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปbcมนํ้าอตัโนมัต ิ 2.3 

- โครงการจัดซื้อถังเก็บนํ้า 2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองกรองนํ้าบาดาล
อัตโนมัติพร	อมติดตั้ง 

2.3 

- โครงการจัดซื้อกล	องดิจิตอลสําหรับ
งานประชาสัมพันธ0 

2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองมือติดต้ัง
เคร่ืองเย็นและปรับอากาศ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHกพันมอเตอร0
ไฟฟ(ากระแสสลับ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือซ�อมบํารุง
เคร่ืองกลไฟฟ(า 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือสาขางานช�าง
ไฟฟ(ากําลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส�วน 9000-18000 btu  
แบบ wall tyll ระบบอินเวอเตอร0 

1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศติด
หน	าต�าง 12000 btu 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองมือติดต้ัง
ไฟฟ(านอกอาคาร 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส�วน 12000 btuแบบต้ังแขวน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดฝHกอิเล็กทรอนิกส0
อุตสาหกรรม 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองพันขดลวดแบบ
มือหมุน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดสร	างโดมอเนกประสงค0 2.3 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 เคร่ืองสมดุล
ล	อรถยนต0แบบนอกรถ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0เคร่ืองมือ
ทดสอบจาระบี 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อโตjะเขียนแบบไฟฟ(า 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการปรับปรุงซ�อมแซมร้ัว
ด	านหน	า พร	อมป(ายวิทยาลัยฯ 

2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHกเคร่ืองเสียง
รถยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0เคร่ืองมือ
วิเคราะห0ปbญหาระบบอิเล็กทรอนิกส0
เคร่ืองยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อ รถยนต0 Double 
Cap 4 ประตูเคร่ืองยนต0ดีเซล 2,400 
CC. 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองเชื่อมและเคร่ือง
ตัดไฟฟ(าระบบอินเวอร0เตอร0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการขยายเขตไฟฟ(า 250KV 2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองทําสุญญากาศ
ต�อเติมและฟXYนฟูสภาพสารทําความเย็น   
R – 12 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองมิลลิ่ง สําหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองทําสุญญากาศ
ถ�ายและเติมฟXYนฟูสภาพ สารทําความ
เย็น R – 134A 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดปฏิบัติการไฟฟ(า
รถยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดฝHกทดลอง 
นิวเเมติกส0เบ้ืองต	น 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตjาปเกลียว 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมอาร0กอน 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือปากกาจับชิ้นงาน 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดฝHกเคร่ืองยนต0ดีเซล 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดฝHกเคร่ืองยนต0แกjส
โซลีน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดฝHกวงจรไฟฟ(า
กระแสสลับ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร0พร	อมจอภาพ แผนกช�าง
ไฟฟ(ากําลัง 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) แผนกช�างไฟฟ(ากําลงั 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) แผนกสามัญสัมพันธ0 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซ้ือโตjะพับหน	าฟอเมก	า
ขาว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ0 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร0 
แผนกการบัญช ี

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร0
โน	ตบุjกสําหรับใช	ในการเรียนการสอน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือตู	สวติช0บอร0ด 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือชุดฝHกเคร่ืองมือวัด
ไฟฟ(า 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร0
แผนกช�างไฟฟ(ากําลัง 

2.2, 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHกหม	อแปลงไฟฟ(า 1.1, 1.2, 2.2 
- โครงการจัดซื้อโตjะปฏิบัติการทาง
ไฟฟ(า 

2.2 

- โครงการจัดซื้อตู	เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2.3 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 ชุดทดลอง
เป�นลําดับขั้น PLC 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการปรับปรุงซ�อมแซมและต�อ
เติมโรงฝHกงานเคร่ืองล�างและส�งกําลัง 

2.3 

- โครงการจัดทําสนามเปตอง พร	อม
ป(ายคะแนน 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองทดสอบหัวฉีด
ดีเซลแบบเคลื่อนท่ี 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดทดลองความเสียด
ทานของนํ้าท่ีไหลในท�อวาล0วและข	อต�อ
ต�างๆ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการติดต้ังระบบไฟฟ(าส�องสว�าง
สนามฟุตบอล   7 คน 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร0สําหรับงานกิจกรรม 

2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHก
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต0น่ังส�วนบุคคล 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปะยางรถยนต0 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองอัดอากาศ 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองมือทดสอบ
เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กกัน
นกพิราบบริเวณอาคาร 1,2 และ 3 

2.3 

- โครงการจัดซื้อ ออสสิโลสโคป 20 
MHz 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝHกไมโครโปรเชส
เชอร0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส�วน ไม�น	อยกว�า 36000 btu 

1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0ชุดปฏิบตัิ
เคร่ืองกลไฟฟ(าพร	อมเคร่ืองมือ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0ประจํา
ห	องปฏิบติัการเขียนแบบและโปรแกรม 
ควบคุมด	วยระบบคอมพิวเตอร0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการก�อสร	างอาคารฝHกงาน  
(ช�างไฟฟ(ากําลัง) วิทยาลยัฯ 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือโตjะพร	อมเก	าอี้ครู 
ระดับ 5-6 

2.3 

-  โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองมือติดต้ัง
ไฟฟ(าในอาคาร 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อหนังสอืเรียนระดับ 
ปวช. 

2.2 

- โครงการจ�ายเงินค�าเคร่ืองแบบ
นักเรียนระดับ ปวช. 

2.3 

- โครงการจ�ายเงินค�าอุปกรณ0การเรียน 
ระดับ ปวช. 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือสือ่และวัสดุอุปกรณ0
การเรียน ระดับ ปวช.สาขาวิชาช�าง
ยนต0 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสือ่และวัสดุอุปกรณ0
การเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชา     
การบัญช ี

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสือ่และวัสดุอุปกรณ0
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวชิา
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสือ่และวัสดุอุปกรณ0
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวชิา       
ช�างไฟฟ(ากําลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือสือ่และวัสดุอุปกรณ0
การเรียนระดับ ปวช. แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซ้ือสือ่และวัสดุอุปกรณ0
การเรียน ระดับ ปวช.  
แผนกสามัญสัมพันธ0 

1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส�งเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ0 ให	เกิดประโยชน0
ต�อสังคมและประเทศชาติ
(ต�อ) 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  จดัหาและ
พัฒนาความพร	อมของสือ่การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต�อการจัด
การศึกษา (ต�อ) 
 

- โครงการปรับปรุงหลักหลักสูตร
ศึกษา(อาชีวฯ) 

2.1 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงห	องสมดุ
โรงเรียน(อาชีวฯ) 

2.3 

- โครงการซ�อมแซมอาคารเรียน 2.3 

- โครงการซ�อมบํารุงอุปกรณ0ไฟฟ(า
ภายในวิทยาลัยฯ 

2.3 

- โครงการจัดซ้ือสือ่วัสดุอปุกรณ0 
การเรียนการสอนส�วนกลาง 
เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนด	านวิชาการ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน
โดยการมีส�วนร�วมของครูชุมชน และ
นักเรียน 

2.2, 3.1 

- โครงการจัดซ้ือยาและเวชภณัฑ0 2.3 

- โครงการจัดทําศูนย0การเรียนรู	เฉลิม
พระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. 

1.1, 1.2,  
2.2, 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

ยุทธศาสตร� แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 สร	างระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและสิ่งแวดล	อม 
 
 
 
 
 

กลยุทธ0ท่ี 4.1  ปลูกจิตสํานึก
ด	านการรักชาติเทิดทูล
พระมหากษัตริย0 และส�งเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย0ทรงเป�นพระ
ประมุข ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู	เรียน 

1.1, 1.2, 1.3 

- โครงการปbจฉิมนิเทศนักศึกษา 1.3 

- โครงการส�งเสริมการเรียนรู	ภูมิ
ปbญญาท	องถิ่น 

1.2, 3.1 

- โครงการอนุรักษ0 ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

1.3 

- โครงการสภานักเรียน 1.3 

- โครงการจัดกิจกรรมไหว	ครู 1.3 

กลยุทธ0ท่ี 4.2  ปลูกจิตสํานึก
ด	านการอนุรักษ0สิ่งแวดล	อม
และดําเนินชีวิตภายใต	หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

- โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู	ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1, 1.2, 
1.3, 2.4 

- โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู	 
ของโรงเรียน(อาชีวฯ) 

2.2, 3.1 

- โครงการ Big Cleaning Day 2.3 

- โครงการส�งเสริมการอนุรักษ0
สิ่งแวดล	อมในสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม 

1.3 

- โครงการจัดกิจกรรมของศูนย0 
การเรียนรู	ด	านการท�องเท่ียว 
ในสถานศึกษา อปท. 

1.3, 3.1 

- โครงการส�งเสริมการจัดกระบวน 
การเรียนการสอน การบริหาร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู� 
“ศูนย0 
การเรียนรู	ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2, 2.4 
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