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ก

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถื อ วาการประกั น คุ ณ ภาพภายในเป: น สวนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต องดํ า เนิ น การ
อยางตอเนื่อง
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเป:นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอม
ทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป:นประจําทุกปB เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เป:นไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อยางตอเนื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทจึงไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
เป:นประจําทุกปB โดยการนําผลจากการประเมินตนเอง การประเมินภายในจากตนสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาประกอบการดําเนินงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 15 ประเด็นการประเมินยอย เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปFดเผยรายงานนี้
ตอสาธารณชน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป
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สวนที่ ๑
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทในรอบปการศึกษา 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.) ชั้นปที่ 3 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปที่ 2 ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู-เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และ หลักสูตร
ประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พชั้นสูง (ปวส.) ชั้ นปที่ 2 แรกเข-า ของนัก เรี ยนนั กศึก ษาประจํ าป 2562 จํานวน 148 คน
จํานวนผู-สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ชั้นปที่ 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 และกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยDางมีคุณภาพ สDงเสริม
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคE ข องผู- เรี ย นทํ า ให- ผู- เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สัต ยE เสี ย สละเพื่ อ สD ว นรวม มี ค วามเปB น
ประชาธิ ป ไตย ทํ า งานรD ว มกั บ ผู- อื่น ได- อ ยD า งเปB น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู- นํา กล- า แสดงออก ภู มิ ใ จในความเปB น ไทย
มี จิ ต สํ า นึ ก อนุ รั ก ษE ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล- อม ดั ง มี ผ ลการประเมิ น ในหั ว ข- อ 1.2 ผู- เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคEเทDา กับ ร-อยละ 93.90 อยูDในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
ทําการจัดการเรียนการสอนที่เน-นสมรรถนะวิชาชีพแตDละสาขาวิชา จึงทําให-ผู-เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ท-องถิ่นต-องการ
ดังผลการประเมิ นในหัว ข-อ 1.5 ผลการแขDงขันทั กษะวิ ชาชี พ โดยมีก ารแขD งขันทัก ษะวิช าชีพ ภายในและภายนอก
สถานศึกษามีผลการประเมินคะแนนอยูDในระดับ 4 คะแนน อยูDในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และ 1.6 ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพประจําปการศึกษา 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 ประจําปการศึกษา 2562 ผู-สําเร็จการศึกษามีงานทําในหนDวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตDอ ตามหัวข-อที่ 1.8 มีผลการประเมินคิดเปBนร-อยละ 99.01 คDาคะแนนอยูDในระดับ 5 คะแนน
อยูD ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ดี เ ลิ ศ และสถานประกอบการ หนD ว ยงานของรั ฐ ที่ นั ก ศึ ก ษาเข- า ทํ า งานมี ค วามพึ ง พอใจตD อ
ผลการทํางานและความประพฤติอยูDในระดับ ดี

๒
1.2 จุดเดน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มีการจัดการศึกษาที่มุDงเน-นให-ผู-เรียนมีทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมตDาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู-ควบคูDคุณธรรม จริยธรรมและสร-างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร-างใหผู-เรียนมีคDา นิยม และทัศนคติที่ดีในการทําความดี ใช-ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยูDในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยDางมีความสุข เชDน โครงการเตรียมความพร-อมกDอนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการจิตอาสา
โครงการอบรมอาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มีการกําหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาอยDาง
ชัดเจน สอดคล-องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีการประชุม
หารือระหวDางบุคลากร นํานโยบายตDาง ๆ มาจัดทําเปBนโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
เปBนไปอยDางตDอเนื่อง เพื่อเปBนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให-มีมาตรฐานอยDางยั่งยืน อีกทั้งมีการบูรณาการความรูประสบการณEในการทํางานของผู-เรียน นํามาจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐE โครงการวิจัย นวัตกรรมอยDางตDอเนื่อง จึงสDงผล
ให-ผู-เรียนได-รับรางวัลระดับประเทศ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเทศบาลพระพุ ท ธบาท ควรสD ง เสริ ม ให- ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได- มี
การพัฒนาความรู- ทักษะ วิธีการสอน ที่สอดคล-องกับการเรียนการสอนในปTจจุบัน สDงเสริมให-ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรม วิธีการสอน และสDงเสริมให-ผู-เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ตนศึกษาให-สอดคล-องกับ
ทักษะที่จําเปBนในศตวรรษที่ 21 เปBนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หนDวยงานต-นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณในการสDงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาอยDางเพียงพอ และทั่วถึง
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ได-รับรางวัลและมีผลงานดังนี้
๑) สถานศึกษาได-รับรางวัล "โรงเรียนพอเพียงท-องถิ่น"
๒) สถานศึกษาผDานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) สถานศึกษาผDานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)
4) สถานศึกษารDวมกั บสถานประกอบการ บุค คล ชุม ชน องคEกรตDาง ๆ มีสDว นรDวมกั บสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฝXกประสบการณEวิชาชีพ
5) การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา
และสDงเสริมให-ผู-เรียนเปBนผู-มีจิตอาสาโดยใช-วิชาชีพสร-างประโยชนEให-กับชุมชน สังคม
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป;าประสงค<ของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนการดําเนินงาน
แผนการปฏิ บั ติ ง าน แผนการศึ ก ษา 5 ป เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางและแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึกษาให-มีคุณภาพตามนโยบายของต-นสังกัด และมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้
๑) จัดการศึกษาวิชาชีพ สDงเสริมคุณธรรม จริยธรรม น-อมนําศาสตรEของพระราชาเพื่อนํามาพัฒนา
องคEกร
๒) การบริหารแบบมีสDวนรDวม น-อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช-ในการบริหารจัดการ
๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมสDงเสริมสมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชา
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๔) สถานศึกษาสDงเสริมให-ผู-เรียนได-จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐEเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป=นแบบอยางที่ดี (Best Practice) ได-แกD
ชื่อโครงการ : โครงการจั ดทํา พัฒ นาสิ่งประดิษ ฐE งานวิจั ย โครงงาน สาขาชDางยนตE สาขาวิ ชาไฟฟ] ากํ าลั ง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ
หลักการและเหตุผล : การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชี พชั้ นสู ง เปB นการจัด การศึ กษาเพื่อพัฒนากํ าลั งคนระดับชD างฝมื อและระดับชD างเทคนิ คให-มีสมรรถนะวิชาชี พ
ตามสาขางานที่ ไ ด- ศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ สามารถนํ า ความรู- แ ละทั ก ษะที่ ไ ด- รั บ
จากการศึกษานําไปประกอบอาชีพได-ตามความต-องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
เน-นสมรรถนะเฉพาะด-านด-วยการปฏิบัติจริงตามศักยภาพและโอกาสของผู-เรียน
วัตถุประสงค< :
1. เพื่อสDงเสริมให-นักเรียนนักศึ กษานํา องคE ความรู-ที่ได-จ ากการเรียนนํา มาจัดทํา งานวิจัย สร- างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐEและโครงงานได-อยDางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให-ครู และนักศึกษาได- ฝXกปฏิ บัติการจัด ทํางานวิจั ย สร- างนวัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐE และโครงงาน อยDาง
มีระบบ ตั้ งแตDการกํ าหนดโจทยE เก็บรวบรวมข-อมู ลและมีแรงบั นดาลใจในการประยุ กตE ใช- ในการตD อยอดทําวิ จั ยผลงาน
ชิ้นตDอไป
3. เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู-ไปถDายทอดไดกรอบแนวคิด :
การคิ ด ค- น นวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐE แ ละโครงงานเปB น นโยบายหลั ก ของสํ า นั ก งานการอาชี ว ศึ ก ษา โดยมี
วัตถุประสงคEเพื่อเสริมสร-างผู-สอน ผู-เรียนอาชีวศึกษาให-เปBนนักคิด นักประดิษฐE โดยอาศัยความรู-ทางด-านวิทยาศาสตรE
คณิตศาสตรE และทักษะวิชาชีพพื้นฐานในการสร-างสรรคEผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐEและโครงงานสามารถนําไป
ประยุ ก ตE ใ ช- ใ ห- เ กิ ด ประโยชนE ทั้ ง ตนเองและสD ว นรวม ซึ่ ง โลกปT จ จุ บั น ได- ก- า วหน- า ไปอยD า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะด- า น
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<ที่ไดรับ :
1. นักเรียนนักศึกษานําองคEความรู-ที่ได-จากการเรียนนํามาจัดทํางานวิจัย สร-างนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐEและ
โครงงานได-อยDางมีประสิทธิภาพ

๔
2. ครู และนั กเรี ยนนั กศึ กษาได- ฝX กปฏิ บั ติ การจั ด ทํ า งานวิ จั ย สร- า งนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐE แ ละโครงงาน
อยDางมีระบบ ตั้งแตDการกําหนดโจทยE เก็บรวบรวมข-อมูลและมีแรงบันดาลใจในการประยุกตEใช-ในการตDอยอดทําวิจัยผลงาน
ชิ้นตDอไป
3. ครูและนักเรียนนักศึกษาได-รับรางวัลการแขDงขันสิ่งประดิษฐEและนวัตกรรมในระดับประเทศ

สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
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 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และเปLดใหมี
การเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2545 ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผูริเริ่มแนวความคิดในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา คือ
นายขจรศักดิ์ นันทปTญญา ซึ่งดํา รงตําแหน=งนายกเทศมนตรีตําบลพระพุทธบาทในขณะนั้น ภายหลังที่ไดมี
การประชุมปรึกษาหารือระหว=า งคณะเทศมนตรี ผูบริหารและผูเกี่ยวของทางการศึกษา สามารถสรุปเหตุผล
สนับสนุนและความจําเปWนที่เทศบาลตําบลพระพุทธบาท ตองการจัดตั้งสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ไดดังนี้
1. เพื่อเปWนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 8
ที่จะใหเด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรูสูงขึ้นจากภาคบังคับ
2. เพื่อรองรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือโรงเรียนอื่น ๆ
ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง
3. ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดไวในมาตรา 43 ว=าบุคคล
ย= อมมี สิท ธิ เสมอภาคกั น ในการรั บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม= นอยกว= า สิ บสองป\ ที่รั ฐ จะตองจั ด ใหอย= า งทั่ว ถึง และ
มีคุณภาพโดยไม=เรียกเก็บค=าใชจ=าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีส=วนร=วมขององค]กรปกครอง
ส=วนทองถิ่น และเอกชน
4. ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติมาตรา 289 ไดระบุว=า องค]กรปกครองส=วนทองถิ่นมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปTญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น องค]กรปกครองส=วนทองถิ่นย=อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ แต=ตองไม=ขัดต=อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 54 (8) ใหเทศบาลมีหนาที่จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
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ดวยเหตุผลดังกล=าวทําใหคณะผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามุ=งมั่นเพียรพยายามแสวงหาแนวทาง
เพื่อที่จะจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเทศบาลใหสําเร็จ โดยมุ=งหวังว=าวิทยาลัยแห=งนี้จะเปWนสถานศึกษาที่ผลิต
กําลังคนที่มีคุณภาพ ในดานความรู ความคิด และทักษะฝ\มือ ใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความ
ตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ พรอมช=วยส=งเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้น นายชัชวาลย] แสงประพาฬ ปลัดเทศบาล และนายปรีดา นนท]มุติ ผูอํานวยการกองการศึกษา
จึงไดเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัย ตามลําดับดังนี้
1. ป\ พ.ศ. 2548 นําแนวคิดการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เสนอเขาที่ประชุม เพื่อขอมติจาก
สภาเทศบาลตําบลพระพุทธบาท (ขณะนั้นมีฐานะเปWนเทศบาลตําบล)
2. นําคณะครูศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมเพื่อศึกษาแนวทางลําดับขั้นตอนการจัดตั้ง
3. ดําเนินการจัดหาและซื้อที่ดินในพื้นที่ 29 ไร= 3 งาน 95 ตารางวา
4. ทําการวิจัย การศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 3 ผูปกครอง ชุมชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกลเคียงที่เลือกเรียนต=อสายอาชีพ ผลการวิจัยสรุปความตองการสาขาวิชาชีพที่นักเรียนตองการเรียน
มากที่สุดคือ สาขางานคอมพิวเตอร]ศึกษา สาขางานยานยนต] สาขางานการบัญชี
5. นําขอมูลสรุปผลความตองการที่จะเรียนต=อในสายอาชีพ เสนอเขาที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อจัดหาทุน
เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
6. ยื่น เรื่ องขอรั บการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิช าชี พ (ปวช.)
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
7. ขออนุมัติใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2548 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
8. จัดทําแผนงบประมาณและรายละเอียดครุภัณฑ]เพื่อเปLดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9. เสนอเรื่ องเพื่ อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เรื่ องขอเปลี่ย นชื่ อจากโรงเรีย นอาชี ว ศึ ก ษา
เปWนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
10. นายขจรศักดิ์ นันทปTญญา ประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
11. ตั้งสํานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ณ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล
พระพุทธบาท
12. ติดต=อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) เรื่องรับรองคุณวุฒิเพื่อ
กําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เทศบาลเมืองพระพุทธบาทเปWนเทศบาลแห=งแรก ที่ผ=านการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 มาตรา 41 กําหนดใหองค]กรปกครองส=วนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือ
ทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21
แห=งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และขอ 4 แห=งกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ]และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค]กรปกครองส=วนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 ใหมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใชชื่อว=า “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
พระพุทธบาท” และเปWนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห=งที่ 2 ของประเทศ ในสังกัดกรมส=งเสริมการปกครองทองถิ่น
ผลของการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท นับว=าเปWนการประชาสัมพันธ]ใหบุคคลทั่วไปทราบว=า
มิติใหม=ของการจัดการศึกษาโดยองค]กรปกครองทองถิ่น เพื่อประชาชนในทองถิ่น จึงเปWนความภาคภูมิใจของ
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เทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่สามารถจัดตั้งไดสําเร็จ อันเปWนตนแบบใหกับเทศบาลอื่นๆ ไดเห็นว=าการพัฒนาทองถิ่น
ตองพัฒนาคนใหมีการศึกษาในดานอาชีพไปพรอมกัน เมื่อคนในทองถิ่นมีพื้นฐานการศึกษาดีย=อมทําใหการพัฒนา
ทองถิ่นในดานต=างๆ เปWนไปโดยง=ายยิ่งขึ้น ป\ พ.ศ.2551 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบใหวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุท ธบาท เปLดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต=อสภาเทศบาล
พระพุทธบาท
1. วั นที่ 25 ธันวาคม 2551 ยื่นขอรั บการประเมินความพรอมในการจั ดการศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต=อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 ประเภทวิชา คือ
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต]
1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร]ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
2. วันที่ 20 มีนาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหความเห็นชอบใหวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวน 2 ประเภทวิชาดังกล=าวได
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เปLดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) วันที่ 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= ภาคกลางของประเทศไทยซึ่ง ตั้งอยู=ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร
ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟLลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 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=น้ําเจาพระยาแยกเขา แม=น้ําปkาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร= คิดเปWนรอยละ 0.70
ของพื้นที่ประเทศ อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต=อกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต=อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต=อกับอําเภอปากช=อง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบานนา
จังหวัดนครนายก
ทิศใต
ติดต=อกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังนอย อําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต=อกับอําเภอภาชี อําเภอท=าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
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2.1.4.2 สภาพภูมิประเทศ
พื้ น ที่ จั งหวั ด สระบุ รี เ ปW น ส= ว นหนึ่ งของบริเ วณลุ= ม น้ํ า ที่ ร าบลุ= ม ภาคกลางรวมกั น อี ก ส= ว นหนึ่ ง ของทิ ว เขา
ดงพญาเย็ น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมี ลัก ษณะแตกต=า งกัน อย= างเห็นไดชัด 3 ลั กษณะ คือบริ เวณที่ ราบลุ=ม
บริเวณเขาหย=อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง
บริเวณที่ราบลุ=ม เปWนส=วนหนึ่งของที่ราบลุ=มเจาพระยาตอนล=าง ส=วนใหญ=คลุมพื้นที่ทางดานทิศตะวันตก
ของจั ง หวั ด บางส= ว นคลุ ม ถึ ง พื้ น ที่ ต อนกลางและดานทิ ศ ใตของตั ว จั ง หวั ด นั บ ตั้ ง แต= อํ า เภอพระพุ ท ธบาท
อําเภอหนองแซง และบางส=วนของอําเภอหนองแคและอําเภอวิหารแดง พื้นที่ประกอบดวยลักษณะภูมิประเทศ
แบบที่ ร าบตะกอนพามา มี ทั้ ง ที่ ร าบตะกอนพามา ที่ ร าบน้ํ า ท= ว มถึ ง และที่ ร าบเปW น ขั้ น ๆ หรื อ ตะพั ก ริ ม น้ํ า
มีระดับความสูงประมาณ 5 – 100 เมตร จากระดับน้ําทะเล
บริเวณเขาหย=อม มีลักษณะเปWนเขาลูกโดด ที่มีกระจัดกระจายอยู=ในบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด
และที่ เ ปW น แผ= น ดิ น ที่ มี ลั ก ษณะเปW น คลื่ น ลอนต่ํ า ทางดานทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของจั ง หวั ด ซึ่ ง อยู= ใ นเขต
อําเภอมวกเหล็กเปWนส=วนใหญ= มีความสูงประมาณ 200 – 400 เมตร จากระดับน้ํา
บริเวณที่เปWนเขาสูง เปWนพื้นที่ส=วนที่เหลือจากทั้งสองบริเวณที่กล=าวแลว มีแนวการวางตัวของเทือกเขา
ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปWนส=วนจะงอย ดานตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น จากทิวเขา
นี้ทิวเขาจะติดกันเปWนพรืด โคงไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต – ตะวันออกเฉียงเหนือ แลวจึงต=อดวยแนวประมาณ
เหนือ – ใต ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต=อกับทิวเขาเพชรบูรณ] อันเปWนทิวเขาลอมรอบดานทิศตะวันตก
ของที่ราบสูงโคราช พื้นที่ส=วนใหญ=มีระดับความสูงประมาณ 500 – 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล ยอดเขาสูงสุด
ของบริเวณนี้คือ ยอดเขาอินทนี สูง 1,050 เมตร จากระดับน้ําทะเล
2.1.4.3 การทองเที่ยว
1) ศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัด
จั ง หวั ด สระบุ รี เปW น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ทางดานสภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพภู มิ อ ากาศ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงส=งผลใหมีแหล=งท=องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทางดานการท=องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท=องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท=องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท=องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีสิ่งอํา นวยความสะดวกที่
จะใหบริการนักท=องเที่ยวมากมาย ดังนี้
ตาราง 2.1 ศักยภาพการทองเที่ยว
ศักยภาพ
- ดานการคมนาคม
- ดานที่พัก
- ดานรานอาหาร
- ดานขอมูลข=าวสาร

รายละเอียด
- สามารถเดินทางไดทั้งทางรถไฟ รถประจําทางและรถยนต] สามารถ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มีที่พักรองรับนักท=องเที่ยวไดอย=างพอเพียง ทั้งโรงแรม เกสต]เฮาส]
รีสอร]ท และโฮมสเตย]
- มี ร านอาหารที่ มี ชื่ อเสี ย งของจั ง หวั ด ทั้ ง อาหารพื้ น บานและอาหาร
ทั่วๆไป จัดไวบริการใหแก=นักท=องเที่ยวเลือกชิมมากมาย
มีศูนย]ขอมูลข=าวสารใหบริการแก=นักท=องเที่ยว คือ ศูนย]ขอมูลข=า วสาร
การท=องเที่ยวในอาคารศาลากลางจังหวัด

๙
ตาราง 2.2 แหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด
ทางธรรมชาติ

ทางประวัติศาสตร) /
โบราณสถาน

- ศู น ย] ศึ ก ษาธรรมชาติ
และท= อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
เจ็ดคต-โปkงกอนเสา
- เขาหิ น ปู น พระพุ ท ธ
บาทนอย
- ลําธารมวกเหล็ก
- อุท ยานแห=งชาติ น้ําตก
สามหลั่น
- สวนพฤกษศาสตร]ภ าค
กลาง (พุแค)
- น้ําตกลานหินดาด
- น้ําตกตะพานหิน
- แก=งคันนา
- ทะเลบานหมอ
- น้ําตกซับเหว
- ถ้ําศรีวิไล
- ถ้ําวิปTสสนาเนรมิต
- ถ้ําพุทธสุโสทอง
- ถ้ําดาวเขาแกว
- ถ้ําพระธาตุเจริญธรรม
- ถ้ําผาเสด็จ
- สวนนกไผ=ต่ํา

- วั ด พระพุ ทธ บาท รา ช
วรมหาวิ หารและรอยพระ
พุทธบาท
- บ=อพรานลางเนื้อ
- พิพิธภัณฑสถานพระพุทธ
บาท
- พระตําหนักทายพิกุล
- ตําหนักธารเกษม
- ตําหนักสระยอ
- ถ้ําเทพนิมิตธารทองแดง
- พระพุทธฉาย
- ถ้ําเขาแดง
- เขาครกหรือเขาส=องกลอง
- เขาเรดาห]
- ถ้ําเขาทุเรียน
- ถ้ําผาเสด็จ
- ถ้ํานารายณ]หรือเขาวง
- ถ้ํ า พระโพธิ์ สั ต ว] และถ้ํ า
ธรรมทัศน]
- วัดสมุหประดิษฐาราม
- วัดเขาแกววรวิหาร
- วัดปkาสว=างบุญ

ทางวัฒนธรรม

ทางสุขภาพ

ทางนันทนาการ

- ศู น ย] อ นุ รั ก ษ] วั ฒ นธรรม
ไทยวน
- พักโฮมสเตย]
- ชุ ม ชน ห นอ งค วา มโ ซ
(บานไร=กาแฟ)
- โครงการทฤษฎี ใ หม= วั ด
มงคลชัยพัฒนา
- ท=องเที่ยวเชิงเกษตร
- เที่ยวฟาร]มโคนม
- ฟาร]มมาปภัสรา
- ฟาร]มเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท
- ไร=องุ=น
- ไร=ยานา
- ไร=ผักหวานปkา
- พักฟาร]มสเตย]
- แหล=งไมลอม

- สปาในสถาน
ประกอบการ
โรงพยาบาล
- สปาในสถาน
ประกอบการ
ภาคเอกชน

- พายเรือคายัค /
ล=องแก=ง
- ป\นหนาผา / โรยตัว
- สํารวจถ้ํา
- สนามกอล]ฟ
- ท= อ งเที่ ย วในศู น ย]
กา ร ทห า รม า ค= า ย
อดิศร
- โรงยิมสําหรับฝqกการ
ป\นหนาผา
- มวกเหล็ก ATVs

หัวหนางานความรวมมือ
นายดนัยรัตน สังขทอง
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
นางสาวลัดดา โตเจริญ

หัวหนางานการเงิน การบัญชี
นางสาวลัดดา โตเจริญ

หัวหนางานพัสดุ
นายพรชัย ภูยาดาว

หัวหนาประชาสัมพันธ
นายอุดม ดําสิน

หัวหนางานทะเบียน
นายเสรี แข็งแรง

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคา
และประกอบธุรกิจ
นางสาววาสนา ปานวงษ

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นายพรชัย ภูยาดาว

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางสาวษาธญา พวงหอย

หัวหนางานบุคลากร
นางกชพรรณ เงินออน

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวกุหลาบ พลับพลา

รองผูอํานวยการ ฝ;ายแผนงานและความรวมมือ
นางสาวกาญจนา คอนทรัพย

หัวหนางานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
นายเจริญ ขําวารี

นางสาวพรพรรณ ป%ญญาพร

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

หัวหนางานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นางสาวษาธญา พวงหอย

หัวหนางานปกครอง
นายเจริญ ขําวารี

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางจินตนา กระดี่

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปวงพล คงสิทธิ์

สาขาวิชา
- หัวหนาสาขาวิชา
สามัญสัมพันธ
- หัวหนาสาขาวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
- หัวหนาสาขาวิชา
ชางยนต
- หัวหนาสาขาวิชา
ชางไฟฟ3ากําลัง
- หัวหนาสาขาวิชา
การบัญชี
- หัวหนาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ

รองผูอํานวยการ ฝ;ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกาญจนา คอนทรัพย

รองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาการผูอํานวยการสถานศึกษา
นางสาวกาญจนา คอนทรัพย

หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางสาวลัดดา โตเจริญ

รองผูอํานวยการ ฝ;ายบริหารทรัพยากร
นางสาวกาญจนา คอนทรัพย

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

หัวหนางานสือ่ การเรียนการสอน
นางสาวพรพรรณ ป%ญญาพร

หัวหนางานอาชีวศึกษาและ
ระบบทวิภาคี
นายจตุพร สุนาวี

หัวหนางานบริการและหองสมุด
นางสาวพรพรรณ ป%ญญาพร

หัวหนางานวัดประเมินผล
นางสาวอณัฐธิชา พงษสนิท

หัวหนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางกชพรรณ เงินออน

รองผูอํานวยการ ฝ;ายวิชาการ
นางสาวกาญจนา คอนทรัพย

๑๑
2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
2.3.1ดานผูเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 25๖๒ และหลั กสู ต รประกาศนีย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2557 รายละเอี ย ดสภาพ
การจัดการศึกษามีดังนี้
ตาราง 2.3 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
ปวช.1
ช=างยนต]
๒๐
อุตสาหกรรม
ช=างไฟฟiากําลัง
๖
การบัญชี
๑๗
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ
๘
รวม
๕๑
ประเภทวิชา
สาขางาน
ปวส.1
เทคนิคยานยนต]
๑๐
อุตสาหกรรม
ไฟฟiากําลัง
๕
การบัญชี
๙
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ
๙
รวม
๓๓
รวมทั้งสิ้น

ปวช.2
๒๐
๒๒
๒๖
๒๒
๙๐
ปวส.2
๒๐
๕
๖
๙
๔๐

ปวช.3
๑๗
๑๙
๒๑
๒๔
๘๑

รวม
๕๗
๔๗
๖๔
๕๔
๒๒๒
รวม
๓๐
๑๐
๑๕
๑๘
๗๓
๒๙๕

ตาราง 2.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
แรกเขา
สําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาคิดเปSนรอยละ
ช=างยนต]
2๖
16
๖๑.๕๔
อุตสาหกรรม
ช=างไฟฟiากําลัง
2๙
1๗
๕๘.๖๒
การบัญชี
๒๓
๒๐
๘๖.๙๖
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ
๓๓
๒๐
๖๐.๖๑
รวม
11๑
๗๓
๖๕.๗๗
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
สาขางาน
แรกเขา
สําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาคิดเปSนรอยละ
เทคนิคยานยนต]
๒๑
1๙
๙๐.๔๘
อุตสาหกรรม
ไฟฟiากําลัง
2
๑
๕๐.๐๐
๑๐๐.00
การบัญชี
๔
๔
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ
1๐
๙
๙๐.๐๐
รวม
๓๗
๓๓
๘๙.๑๘
รวมทั้งสิ้น
1๔8
๑๐๖
๗๑.๖๒

๑๒
2.3.2 ดานบุคลากรของสถานศึกษา
ตาราง 2.5 จํานวนผูบริหาร และครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

ผูบริหาร
สามัญสัมพันธ]
เทคนิคพื้นฐาน
ช=างยนต]
ช=างไฟฟiากําลัง
การบัญชี
คอมพิวเตอร]ธุรกิจ
รวม

1 1
6 6
2 2
4 4
4
5 5
4 2
26 20

1
3
1

4

3
1
4
๔

2
6

5
2 2
14 12

1
3 3
2
1 3
2 2
4 1
๓ ๑
1๖ 1๐

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ครู คศ.1

ตําแหนง

ครูผูชวย

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

วุฒิการศึกษา

หญิง

เพศ

ชาย

พนักงานฯ

ขาราชการ

ผูบริหาร/สาขาวิชา

จํานวน (คน)

สถานภาพ

1
3

1
1
3

๒
1
๖

๓
๘

2
1
1
1
๕

1

ตาราง 2.6 จํานวน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

1 งานธุรการ
2 งานบริหารทั่วไป
3 งานอาคารสถานที่
รวม

1
2
1
3

1
2

ปริญญาตรี

ปวส./อนุปริญญา

ม.ปลาย/ปวช.

ม.ตนหรือต่ํากวา

1
2
2
5

วุฒิการศึกษา

หญิง

1
๒
2
5

เพศ

ชาย

งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา

พนักงานจางตามภารกิจ
จารกิจ
ลูกจางประจํา

ขอ

จํานวน (คน)

สถานภาพ

1
๒
2
๔

๑

๑๓
2.3.3 ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
2.3.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปZดสอนมีดังนี้
ก. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต)
- สาขางานยานยนต]
สาขาวิชาชางไฟฟ]ากําลัง
ข. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร)ธุรกิจ
2.3.3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เปZดสอนมีดังนี้
ก. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต]
สาขาวิชาไฟฟ]า
- สาขางานไฟฟiากําลัง
ข. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร)ธุรกิจ
2.3.4 ดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้
1. อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน จํานวน 3 อาคาร
2. โรงฝqกงานสาขางานยานยนต] จํานวน 2 หลัง
3. โรงฝqกงานสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จํานวน 1 หลัง
4. โรงอาหารชั่วคราว จํานวน 1 หลัง
5. อาคารอเนกประสงค] จํานวน 1 หลัง
6. สนามฟุตบอล 7 คน จํานวน 1 สนาม

๑๔
2.3.5 งบดําเนินการ ประจําป^การศึกษา 256๒
งบดําเนินการ หมายถึง ค=า ใชจ=า ยทั้งหมดของสถานศึ กษาในรอบป\ ทั้งนี้ไม= รวมค=า ที่ดินและสิ่งก= อสราง
ค=าครุภัณฑ] ค=าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝkายในสถานศึกษา
งบดําเนินการ จากเงินงบประมาณ ปวช. + ปวส. + เงินอุดหนุนการเรียนการสอน + เงินรายไดสถานศึกษา
ตาราง 2.7 งบดําเนินการประจําป^การศึกษา 256๒
หมาย
จํานวนเงิน
เหตุ
ลําดับที่
รายการ
บาท สตางค)
1 รายไดจัดหาเอง
๒๔๐,๑๙๒ ๔๕
2 รายไดจากเงินอุดหนุนและที่ อปท. ตั้งงบประมาณไว
- ค=าปรับปรุงหลักสูตร
20,000 00
- ค=าเชื่อมต=ออินเทอร]เน็ตความเร็วสูง
16,800 00
- โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
100,000 00
- โครงการพัฒนาแหล=งเรียนรูในโรงเรียน
50,000 00
3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- ค=ารายหัวนักเรียน
1,๕๐๕,๙๐๐ 00
- ค=าหนังสือเรียน
๗97,000 00
- ค=าอุปกรณ]การเรียน
1๒๒,๘๒๐ 00
- ค=าเครื่องแบบนักเรียน
๒๓๖,๗00 00
- ค=ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2๕๓,๖๕๐ 00
รวม
๓,๓๔๓,๐๖๒ ๔๕
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ) เอกลักษณ) ของสถานศึกษา
ปรัชญา “พัฒนาทักษะวิชาชีพสู=งาน สืบสานงานประเพณี สู=วิถีความความพอเพียง”
อัตลักษณ) “เปWนคนดี มีจิตอาสา”
เอกลักษณ) “สามัคคี มีความร=วมมือ”
2.5 วิสัยทัศน) พันธกิจ เป]าประสงค) ยุทธศาสตร) กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิ สั ย ทั ศ น) ใหโอกาสทางการศึ ก ษาและจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนใหมี ค วามรู ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระได สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และดําเนินชีวิตภายใตหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พั ฒ นาผู เรี ย นใหมี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะวิ ช าชี พ และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ นํ า ไปใช
ในการประกอบอาชีพอย=างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและทันต=อการเปลี่ยนแปลง
3. ส=งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] เพื่อเผยแพร=สู=ชุมชนและสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา ส=งเสริมสนับสนุน อนุรักษ]ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม
เป]าประสงค)
1. ผูเรียนไดเรียนวิชาชีพตามที่ตองการอย=างมีคุณภาพ มีความรูและทักษะมี่จําเปWนในการทํางาน

๑๕
2. ส=งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหถึงพรอมซึ่งการเปWนผูมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห=งวิชาชีพครูอันควรค=าแก=การยกย=อง มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3. มีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] และโครงการที่เกิดจากการเรียนการสอนเพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศ
4. ผูเรียนและสถานศึกษาใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เกิดจากการเรียนและการสอน ทํานุบํารุงศาสนา
ส=งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร)
1. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยู=ในสังคมอย=างมีความสุข
2. ส=งเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต=อ ฝqกอบรม และพัฒนาตนเองอย=างต=อเนื่อง
3. ส=งเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] ใหเกิดประโยชน]ต=อสังคมและประเทศชาติ
4. สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
ยุทธศาสตร)ที่ 1 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยู=ในสังคมอย=างมีความสุข
1.1 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน เนนการวิเคราะห] สังเคราะห] สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริงอย=างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีที่หลากหลาย
1.2 พัฒนาการเรียนรูควบคู=คุณธรรม จริยธรรม สรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางใหผูเรียน มีค=านิยม
และทัศนคติที่ดีในการทําความดี ใชทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู=ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอย=างมีความสุข
ยุทธศาสตร)ที่ 2 ส=งเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต=อ ฝqกอบรม และพัฒนาตนเอง
อย=างต=อเนื่อง พรอมซึ่งการเปWนผูมีความรู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห=งวิชาชีพ
2.1 พัฒนาองค]ความรูใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเรียนการสอนอย=างต=อเนื่อง
2.2 สรางระบบเครือข=า ยภายในใหสามารถเชื่อมต=อกับระบบเครือข=ายการศึกษาภายนอกได
เพื่อประโยชน]ต=อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
2.3 ส=งเสริมสนับสนุนใหแต=ละสาขาวิชาใหมีความเปWนเลิศทางวิชาการอย=างนอย 1 เรื่อง
หรือทําวิจัยร=วมของครู นักเรียน และผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
ยุทธศาสตร)ที่ 3 ส=งเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ] ใหเกิดประโยชน]ต=อสังคมและประเทศชาติ
3.1 ส=งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ]ของครู และนักศึกษา
3.2 จัดหาและพัฒนาความพรอมของสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกต=อการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร)ที่ 4 สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม
4.1 ปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย] และส=งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย]ทรงเปWนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
4.2 ปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ]สิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๖
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ป^การศึกษา 25๖๒
๒.๖.๑ ผลงานรางวัลประจําป^การศึกษา 25๖๒ ประเภท นักเรียน นักศึกษา
๒.๖.๑.๑ ผลงานระดับภาค
การเขาร=วมการแข=งขันทักษะฝ\มือแรงงานแห=งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ไดรับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลเหรียญทองแดง
๑.๑ การแข=งขันทักษะฝ\มือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็น
การเขาร=วมโครงการการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๕ (การแข=งขัน
ทักษะวิชาการ “สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒” ไดรับรางวัลดังนี้
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
การเขาร=วมการแข=งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค]กรปกครองส=วนทองถิ่น
ระหว=างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1. รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
นักศึกษาระดับชั้น
1.1 การแข=งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ปวช.
1.2 การแข=งขันทักษะการใชโปรแกรม ระดับชั้น ปวช.
Adobe Photoshop Cs6
1.3 การแข=งขันประกวดรองเพลง
ระดับชั้น ปวช.
ไทยลูกทุ=ง ประเภทเพลงเร็ว
2. รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1)
2.1 การแข=งขันสิ่งประดิษฐ]และนวตกรรม ระดับชั้น ปวส.
3. รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)
3.1 การแข=งขันทักษะพิมพ]อังกฤษ
ระดับชั้น ปวช.
ดวยคอมพิวเตอร]
3.2 การแข=งขันทักษะพิมพ]ไทย
ระดับชั้น ปวช.
ดวยคอมพิวเตอร]
3.3 การแข=งขันทักษะการออกแบบ
ระดับชั้น ปวช.
เว็บไซต]
3.4 การแข=งขันทักษะการติดตั้ง
ระดับชั้น ปวช.
เครื่องปรับอากาศ

ครูผูควบคุม
นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ]
นายอภิสร
สิงห]พันธุ]
นางสาวพรพรรณ ปTญญาพร
นายอภิชาติ

อยู=ภู=

นางสาวอังคณา เล็กลมัย
นางสาวนิภา

มีบุญเกิด

นายอภิสร

สิงห]พันธุ]

นายฉัตรชัย

อารีย]
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4. รางวัลเหรียญทอง
4.1 การแข=งขันทักษะงานเครื่องยนต]เล็ก ระดับชั้น ปวช.
4.2 การแข=งขันทักษะงานจักรยานยนต] ระดับชั้น ปวช.
4.3 การแข=งขันทักษะการใชโปรแกรม ระดับชั้น ปวช.
Adobe Photoshop Cs6
4.4 การแข=งขันทักษะพิมพ]อังกฤษ
ระดับชั้น ปวช.
ดวยคอมพิวเตอร]
4.5 การแข=งขันทักษะพิมพ]ไทย
ระดับชั้น ปวช.
ดวยคอมพิวเตอร]
5. รางวัลเหรียญเงิน
5.1 การแข=งขันประกอบและติดตั้ง
ระดับชั้น ปวช.
โปรแกรมคอมพิวเตอร]
5.2 การแข=งขันทักษะการออกแบบ
ระดับชั้น ปวช.
เว็บไซต]
5.3 การแข=งขันทักษะการใช
ระดับชั้น ปวช.
คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี
5.4 การแข=งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.
5. รางวัลเหรียญเงิน
นักศึกษาระดับชั้น
5.5 การแข=งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.
5.6 การแข=งขันทักษะการใชโปรแกรม ระดับชั้น ปวช.
Microsof Excel 2013
5.7 การแข=งขันทักษะการใชโปรแกรม ระดับชั้น ปวช.
Microsof Word 2013
5.8 การแข=งขันสิ่งประดิษฐ]และนวตกรรม ระดับชั้น ปวช.
6. รางวัลเหรียญทองแดง
6.1 การแข=งขันทักษะงานฝqกฝ\มือ
ระดับชั้น ปวช.
6.2 การแข=งขันทักษะการใช
ระดับชั้น ปวช.
คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี
6.3 การแข=งขันทักษะการใช
ระดับชั้น ปวส.
คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี
6.4 การแข=งขันประกวดรองเพลง
ระดับชั้น ปวช.
ไทยลูกทุ=ง ประเภทเพลงชา
6.5 การแข=งขันทักษะการใชโปรแกรม ระดับชั้น ปวช.
Microsof Word 2013
7. รางวัลชมเชย
7.1 การแข=งขันทักษะงานฝqกฝ\มือ
ระดับชั้น ปวช.
7.2 การแข=งขันทักษะการใช
ระดับชั้น ปวส.
คอมพิวเตอร]ในงานบัญชี
8. เขารวมการแขงขัน
8.1 การแข=งขันทักษะติดตั้ง
ระดับชั้น ปวช.
ไฟฟiาภายในอาคาร

นายธนโชติ
นายปวงพล
นายอภิสร

ซิมทรัพย]
คงสิทธิ์
สิงห]พันธุ]

นางสาวอังคณา เล็กลมัย
นางสาวนิภา

มีบุญเกิด

นายจตุพร

สุนาวี

นายอภิสร

สิงห]พันธุ]

นางสาวอณัฐธิชา พงษ]สนิท
นางกชพรรณ เงินอ=อน
ครูผูควบคุม
นางกชพรรณ เงินอ=อน
นางสาวลัดดา โตเจริญ
นางสาวลัดดา โตเจริญ
นายพอเจตน]

ทางดี

นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ]
นางสาวอณัฐิชา พงษ]สนิท
นางสาววาสนา ปานวงษ]
นางสาวพรพรรณ ปTญญาพร
นางสาวลัดดา โตเจริญ
นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ]
นางสาววาสนา ปานวงษ]
นายอุดม

ดําสิน

๑๘
สรุปเหรียญรางวัล
1. เหรียญทองชนะเลิศ
2. เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)
3. เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)
4. เหรียญทอง
5. เหรียญเงิน
6. เหรียญทองแดง
7. รางวัลชมเชย
8. เขาร=วมการแข=งขัน
รวมเหรียญรางวัลทัง้ สิ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
1
4
5
8
5
2
1
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๒.๖.๒ ผลงานรางวัลประจําป^การศึกษา 25๖๒ ประเภท สถานศึกษา
สถานศึกษาผ=านการประเมินเปWน “โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น”

เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
รางวัล
รายการ
เหรียญ

สวนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิ ทยาลั ยอาชีว ศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็ น
การประเมินดังนี้
มาตรฐานที่๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค(
การจัดการอาชีวศึกษา เป%นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกต1ใชเป%นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค1 ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต4าง ๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เป%นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกต(ใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป%นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป%นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต1ใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู4
ร4วมกับผูอื่นไดอย4างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค(
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ1ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป%นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ1สิ่งแวดลอม
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มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ1ที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป%นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย4างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน4วยงานตนสังกัดหรือหน4วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใชหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคลองกั บ ความตองการของผู เรี ย น ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม4 หรือกลุ4มวิชาเพิ่มเติมใหทันต4อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความร4วมมือกับสถานประกอบการหรื อ
หน4วยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ1ที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอย4างเป%นระบบ
ต4อเนื่อง เพื่อเป%นผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเป%นสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต4ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต4ละหลักสูตร ส4งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ1
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝBกงาน ศูนย1วิทยบริการ สื่อ แหล4งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ1 และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู4
อย4างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน4วยงาน
ตนสังกัดหรือหน4วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร4วมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมทั้งการช4วยเหลือ ส4งเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน4วยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
.
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษาร4วมมือกับบุคคล ชุมชน องค1กรต4าง ๆ เพื่อสรางสังคมแห4งการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ1 งานสรางสรรค1 งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความร4วมมือกับบุคคล ชุมชน องค1กรต4าง ๆ ทั้งในประเทศและต4างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสู4สังคมแห4งการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ( งานสรางสรรค( งานวิจัย
สถานศึกษาส4งเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ1 งานสรางสรรค1 งานวิจัย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือร4วมกับบุคคล ชุมชน องค1กรต4าง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน1
ไดตามวัตถุประสงค1 และเผยแพร4สู4สาธารณชน

สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในแต#ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู'สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
๔.๑.๑ ด'านความรู' ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู)สําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค3ด)านความรู)ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู)เรียนที่ผ#านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ๘๒ คน
จากจํานวนผู)เรียนที่เข)ารับการประเมิน ๑๑๐ คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของผู)เรียนที่ผ#านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
เท#ากับ ๗๔.๕๔
1.1.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ยกย#องสถานศึกษาที่ผู)เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู)เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด)านอาชีวศึกษา (V-NET) ๖๗ คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของผู)เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด)านอาชีวศึกษา (V-NET) เท#ากับ ๓๙.๖๒
1.2.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ยกย#องสถานศึกษาที่ผู)เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด)านอาชีวศึกษา (V-NET)
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4.1.2 ด'านทักษะและการประยุกต,ใช' ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู)สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค3ด)านทักษะและการประยุกต3ใช) ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผู)เรียนมีสมรรถนะในการเปKนผู)ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ
: 1. จํานวนผู)เรียนกลุ#มเปLาหมายที่ผ#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#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ยกย#องสถานศึกษาในการพัฒนาผู)เรียนให)มีสมรรถนะการเปKน
ผู)ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2) ผลการแข#งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ
: จํานวนผู)เรียนที่ได)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#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ยกย#องสถานศึกษาในผลงานการแข#งขันทักษะวิชาชีพของผู)เรียน
4.1.3 ด'านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค, ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู)สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค3ด)านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค3
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#วนเกี่ยวข)องให)การ
ยอมรับยกย#องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู)เรียน
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1.2) ผู)เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค3
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู)เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค#านิยมที่พึงประสงค3 ๓๑๙
คน
จากนักเรียนทั้งหมด ๓๒๕ คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละผู)เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค#านิยมที่พึงประสงค3
หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. เท#ากับ ๙๓.๙๐
1.2.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การ
ยอมรับยกย#องสถานศึกษาในการดูแลผู)เรียนให)มีคุณธรรม
จริยธรรม และค#านิยมที่พึงประสงค3
1.3) การมีงานทําและศึกษาต#อของผู)สําเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปOการศึกษาที่ผ#านมา
๑๐๒ คน มีงานทําในสถานประกอบการ หน#วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต#อ จํานวน ๑๐๑ คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปOการศึกษา
ที่ผ#านมา มีงานทําในสถานประกอบการ หน#วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต#อ เท#ากับ ๙๙.๐๑
1.3.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ยกย#องสถานศึกษาในการส#งเสริม สนับสนุนให)ผู)สําเร็จการศึกษา
มีงานทําในสถานประกอบการ หน#วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต#อ
สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และข'อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ของมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน
สถานศึ ก ษาไดมี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ มุ งเนนใหผู เรี ย นมี ทั ก ษะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยจั ด กิ จ กรรมตาง ๆ
เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ควบคู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สรางแรงจู ง ใจ เพื่ อ เสริ ม สรางใหผู เรี ย นมี ค านิ ย มและทั ศ นคติ ที่ ดี
ในการทํ า ความดี ใชทั ก ษะชี วิ ต ในการปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู ในสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไดอยางมี ค วามสุ ข อาทิ เ ชน
โครงการเตรียมความพรอมกอนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเป1นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป1นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
ข'อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หน#วยงานต)นสังกัดควรจัดสรรค3งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให)เพียงพอ
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
๔.2.๑ ด'านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด)านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร)อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ให)เปKนหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ เท#ากับ 68.00
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ
มีผลการประเมินที่ ระดับดี
1.1.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKนระบบ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม เท#ากับ 4 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม เท#ากับ ร)อยละ 100
1.2.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย#างเปKน
ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ด'านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด
การอาชีวศึกษาด)านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร)อยละของแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 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#วนเกี่ยวข)อง

26
ให)การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติ
1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติที่เน)นผู)เรียนเปKนสําคัญและนําไปใช)ใน
การจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู)สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติที่เน)น
ผู)เรียนเปKนสําคัญและนําไปใช)ในการจัดการเรียนการสอน
เท#ากับ 27 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของครูผู)สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติ
ที่เน)นผู)เรียนเปKนสําคัญและนําไปใช)ในการจัดการเรียนการสอน
เท#ากับ ร)อยละ 100
1.2.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู)สู#การปฏิบัติที่เน)นผู)เรียนเปKนสําคัญ
และนําไปใช)เปKนแบบอย#างในการจัดการเรียนการสอน
1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู)สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
เท#ากับจํานวน 25 คน
2. จํ า นวนครู ที่มีแผนการจั ด การเรี ยนรู) ครบทุ กรายวิ ช าที่ ส อน
เท#ากับ
27 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู)
ด)วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เท#ากับ 27 คน
4. จํานวนครูที่ใช)สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล#ง
การเรียนรู)ในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ 27 คน
5. จํานวนครูผู)สอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู)และ
แก)ปXญหาการจัดการเรียนรู) เท#ากับ 2 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของครูผู)สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ
ร)อยละ 100
1.3.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ต#อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู)สอนที่จัดทําข)อมูลผู)เรียนเปKนรายบุคคล
เท#ากับ 27 คน
2. จํานวนครูผู)สอนที่มีข)อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน
และรายวิชาเปKนปXจจุบัน เท#ากับ 27 คน
3. จํานวนครูผู)สอนที่ใช)เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให)มี
บรรยากาศที่เอื้อต#อการเรียนรู) เท#ากับ 27 คน
4. จํานวนครูผู)สอนที่ใช)วิธีการเสริมแรงให)ผู)เรียนมีความมุ#งมั่นตั้งใจ
ในการเรียน เท#ากับ 27 คน
5. จํานวนครูผู)สอนที่ดูแลช#วยเหลือผู)เรียนรายบุคคลด)านการเรียน
และด)านอื่น ๆ เท#ากับ 27 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของครูผู)สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เท#ากับ ร)อยละ 100
1.4.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ต#อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู)สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข)าร#วม
การพัฒนาวิชาชีพ เท#ากับ 27 คน
2. จํานวนครูผู)สอนที่ได)รับการพัฒนาตนเองอย#างน)อย
12 ชั่วโมงต#อปO เท#ากับ 27 คน
3. จํานวนครูผู)สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพมาใช)ในการจัดการเรียนการสอน
เท#ากับ 27 คน
4. จํานวนครูผู)สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ เท#ากับ 27 คน
5. จํานวนครูผู)สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได)รับการยอมรับหรือเผยแพร#
เท#ากับ 5 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของครูผู)สอนที่ได)รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เท#ากับ ร)อยละ 100
1.5.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ต#อสมรรถนะของครูผู)สอน
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1.6) การเข)าถึงระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห)องเรียน ห)องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ 14 ห)องเรียน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร)อยละของห)องเรียน ห)องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร3เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน เท#ากับร)อยละ 35
1.6.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ต#อคุณภาพการเข)าถึงระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัด
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ด'านการบริหารจัดการ ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด)านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข#ายอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ[ายที่มีประสิทธิภาพ มีครบทั้ง 4 ฝ[าย
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข)อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท)อน : สถานศึกษามีระบบฐานข)อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปKนปXจจุบัน
1.2) อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม เท#ากับ 40 ห)อง
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร)อยละของห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม
ที่ได)รับการพัฒนาให)เอื้อต#อการจัดการเรียนรู) เท#ากับร)อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข)อมูลอาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ
โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องเข)ามาใช)บริการ
อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ\กงาน หรืองานฟาร3ม
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได)แก# ระบบไฟฟLา ระบบประปา
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ
ระบบรักษาความปลอดภัยได)รับการบํารุงรักษาและพัฒนาอย#างต#อเนื่อง มี
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม ครบทุกด)าน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข)อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อยู#ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท)อน : ความพึงพอใจของผู)ใช)บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
มีความพึงพอใจ ระดับ 5 มากที่สุด
1.4) แหล#งเรียนรู)และศูนย3วิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : ร)อยละของผู)เรียนที่ใช)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)บริการที่มีต#อแหล#งเรียนรู)และศูนย3วิทยบริการ
มีความพึงพอใจ ระดับ น)อย
1.5) ระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช)งานด)านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร3เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช)งาน
และสถานศึกษา มีสัญญาณความเร็ว 300 MB ใช)ได)เพียงบางพื้นที่
ในสถานศึกษา
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข)อมูลระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช)งาน
ด)านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู#ในระดับ ดี
1.5.3) ผลสะท)อน : ความพึงพอใจของผู)ใช)บริการที่มีต#อระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
ใช)งานด)านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจที่ ระดับ ดี
4.2.4 ด'านนํานโยบายสูการปฏิบัติ ให)สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษา
ด)านการนํานโยบายสู#การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ร)อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ไม#มี
2. ร)อยละของผู)เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ไม#มี
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข)อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม#มี
1.1.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องมีส#วนร#วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน
สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดนโยบายการบริ ห ารสถานศึ ก ษาไวอยางชั ด เจนและใหสอดคลองกั บ นโยบาย
การจัดการศึกษาของเทศบาลและมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการประชุมหารือบุคลากรและนํานโยบายตาง ๆ มาจัดทํา
เป1 น โครงการเพื่ อพั ฒ นาสถานศึ กษาใหเป1 น ไปอยางตอเนื่ องทั้ งทางดานบุ คลากร นั กเรี ย น การจั ด การเรี ย นการสอน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนใหตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามอัตลักษณ6ของสถานศึกษาและมีการสนับสนุน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบอินเตอร6เน็ตความเร็วสูง เพื่อเป1นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับอยางยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรเพิ่มใหบุคลากรครูไดทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้นและใหไดรับการอบรมพัฒนา
ความรูตรงกับรายวิชาที่สอน และควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสอดคลองกับ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานตอไป
ข'อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หน#วยงานต)นสังกัดควรให)การสนับสนุนด)านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส#งเสริมให)ครูได)ทําวิจัย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมากยิ่งขึ้น
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร'างสังคมแหงการเรียนรู'
๔.3.๑ ด' า นความรวมมื อในการสร' า งสั งคมแหงการเรี ยนรู' ให) ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั มฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร)างสังคมแห#งการเรียนรู)ด)านความร#วมมือในการสร)างสังคมแห#งการเรียนรู)ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส#วนร#วม
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร)อยละของครูและบุคลากรที่มีส#วนร#วมในการบริหารสถานศึกษา
เท#ากับ ๑๐๐
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู)บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได)ครบ
ทั้ง ๕ ประเด็น อยู#ในระดับค#าคะแนน ๕ คะแนน อยู#ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องมีส#วนร#วม
ในการบริหารสถานศึกษา
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร)อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน เท#ากับ ๑๐๐
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข)อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ได)ครบทั้ง ๕ ประเด็น อยู#ในระดับค#าคะแนน ๕ คะแนน
อยู#ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องมีส#วนร#วม
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ๓ กิจกรรม
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ได)ครบ
ทั้ง ๕ ประเด็น อยู#ในระดับค#าคะแนน ๕ คะแนน
อยู#ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การยอมรับ
ยกย#องสถานศึกษาในการให)บริการชุมชนและจิตอาสา
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4.3.2 ด'านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ, 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 : รางวัลที่ได)รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3
งานสร)างสรรค3 งานวิจัย ได)รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ ๑ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน
ระดับประเทศ ๑ รางวัล
1.1.3) ผลสะท)อน : องค3กร หน#วยงานภายนอก หรือผู)มีส#วนเกี่ยวข)องให)การ
ยอมรับ ยกย#องสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ3 งานสร)างสรรค3 งานวิจัยของผู)เรียนไปใช)
ประโยชน3หรือเผยแพร#
สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และข'อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ของมาตรฐานที่ ๓
จุดเดน
สถานศึ ก ษามี การสงเสริ ม ใหผู เรีย นไดบู รณาการความรู ประสบการณ6ใ นการทํางาน นํามาจั ด ทํ า
โครงการ สิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม อยางตอเนื่อง จึงสงผลใหผูเรียนสามารถสรางโครงการสิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม
จนไดรับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป1นการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนใหตรงกับบริบทของวิท ยาลั ย และสงเสริม ใหครูสงสื่อการเรีย นการสอน นวัต กรรม เขาประกวด
ทุกระดับ
ข'อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หน#วยงานต)นสังกัดควรให)การสนับสนุนด)านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส#งเสริมให)ครูได)ทําวิจัย สื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ใหสถานศึ ก ษารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค3
ตาราง 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต5ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด)านความรู)
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
๘๐

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
๔
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
3
๑
๓
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได
๘๓
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 115
๗๒.๑๗
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด)านทักษะและการประยุกต5ใช)
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปNนผูประกอบการหรือการ
3
๑
๓
ประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข5งขันทักษะวิชาชีพ
2
๔
๘
ผลรวมคะแนนที่ได
๑๑
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
๔๔.๐๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกต3ใช
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด)านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค5
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
๖
๑๐

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2
๓
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค3
2
๕
3.3 การมีงานทําและศึกษาต5อของผูสําเร็จ
15
๕
๗๕
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได
๙๑
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 95
๙๕.๗๘
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค3
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตาราง ๕.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต5ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด)านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
๒

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย5างเปNนระบบ
2
๑
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
3
๕
๑๕
เพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได
๑๗
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
๖๘.๐๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด)านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
๑๐

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู5การปฏิบัติ
2
๕
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู5การปฏิบัติที่เนน
3
๕
๑๕
ผูเรียนเปNนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
๕
๒๕
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
๕
๑๕
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
๕
๑๐
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูง
2
๑
๒
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได
๗๗
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 85
๙๐.๕๘
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด)านการบริหารจัดการ
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

๓.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
5
๕
๒๕
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
2
๕
๑๐
โรงฝYกงาน หรืองานฟาร3ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
๕
๑๐
3.4 แหล5งเรียนรูและศูนย3วิทยบริการ
2
๔
๘
3.5 ระบบอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
2
๓
๖
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได
๕๙
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 65
๙๐.๗๖
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด)านการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
๑
๖
ผลรวมคะแนนที่ได
๖
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 30
๒๐.๐๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสู5การปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห5งการเรียนรู
ตาราง ๕.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต5ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด)านความรวมมือในการสร)างสังคมแหงการเรียนรู)
คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส5วนร5วม
5
๕
๒๕
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การสอน
2
๕
๑๐
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
๕
๑๐
ผลรวมคะแนนที่ได
๔๕
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 45
๑๐๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความร5วมมือในการสรางสังคมแห5งการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด)านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ5 งานสร)างสรรค5 งานวิจัย
ข)อการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได)
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งาน
3
๔
๑๒
สรางสรรค3 งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได
๑๒
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 15
๘๐.๐๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสรางสรรค3 งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตาราง ๕.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู)สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค5
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกต3ใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสู5การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร)างสังคมแหงการเรียนรู)
ประเด็นที่ 3.1 ดานความร5วมมือในการสรางสังคมแห5งการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งานสรางสรรค3 งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกว5ารอยละ 50.00)

ร)อยละ
๗๒.๑๗
๔๔.๐๐
๙๕.๗๘
๖๘.๐๐
๙๐.๕๘
๙๐.๗๖
๒๐.๐๐
๑๐๐
๘๐.๐๐
๘๐.๒๐

สวนที่ ๖
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเป(าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของกลยุทธ0 แผนงาน
โครงการ และกิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 จัด
การศึกษาใหผูเรียนมีทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และดํารง
ตนอยูในสังคมอยางมี
ความสุข

กลยุทธ0ที่ 1.1 ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนเนนการ
วิเคราะห0 สังเคราะห0
สามารถ ปฏิบัติงานไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพมีการ
วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงดวยวิธีที่
หลากหลาย

- โครงการสงเสริมการใชภาษาตางประเทศ
ระดับชั้น ปวช. 2
- โครงการสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบ
ธุรกิจ
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- โครงการพัฒนาการวัดประเมินผลการเรียน
- โครงการสงเสริมการใชภาษาไทย
- โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)
- โครงการติดตามผลนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา
- โครงการเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการนิเทศการสอน
- โครงการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
- โครงการเขาคายลูกเสือวิสามัญ
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
- โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จ
การศึกษา
- โครงการเตรียมความพรอมกอนเรียนอาชีวะ

กลยุทธ0ที่ 1.2 พัฒนาการ
เรียนรูควบคูคุณธรรม
จริยธรรม สรางแรงจูงใจ
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียน มี
คานิยมและทัศนคติที่ดใี น
การทําความดี ใชทักษะ
ชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู
ในสังคมทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ความสุข

- โครงการรณรงค0ป(องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
- โครงการรวมมือกับสถานประกอบการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับ
ปวช. และ ปวส.
- โครงการฝHกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เสริมสรางวินัยจราจร

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2
1.2
1.2
2.1
1.1
1.1, 2.2
2.3
1.1, 2.1
2.3
1.1, 1.2
1.3
1.3
1.3
1.3, 2.1
1.1, 1.2
1.2, 1.3
2.2, 3.1
1.2, 1.3

๔๑

ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 จัด
การศึกษาใหผูเรียนมีทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และดํารง
ตนอยูในสังคมอยางมี
ความสุข (ตอ)

กลยุทธ0ที่ 1.2 พัฒนาการ
เรียนรูควบคูคุณธรรม
จริยธรรม สรางแรงจูงใจเพื่อ
เสริมสรางใหผูเรียน มีคานิยม
และทัศนคติที่ดีในการทํา
ความดี ใชทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ความสุข (ตอ)

แผนงาน/โครงการ

ประเด็น
การประเมิน

- โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน

1.2, 1.3

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ
ของนักศึกษา

1.3

- โครงการคนดีศรีวิทยาลัยตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค0
- โครงการเขาคายเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ (Day Camp)
- โครงการครูที่ปรึกษา
- โครงการศึกษาพฤติกรรมการออก
กลางคันของนักศึกษา
- โครงการตรวจสารเสพติด
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อจายเปน
คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส0ของ
องค0กรปกครองทองถิ่นเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
- โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการจัดทําวงดนตรีโฟคซอง

1.3
1.3
1.3
2.3
1.3
1.1, 1.2, 1.3

2.3, 2.4

1.2
1.2

๔๒
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม
สนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาตอ
ฝHกอบรมและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องพรอมซึ่งการ
เปนผูมีความรู คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพครู

กลยุทธ0ที่ 2.1 พัฒนาองค0
ความรูใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ระดับสถานศึกษาระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ
- โครงการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. (อาชีวฯ)
- โครงการรณรงค0ป(องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา(ครูแกนนํา)
- โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- โครงการประเมินสมรรถนะและ
คุณภาพของบุคลากรวิทยาลัยฯ

กลยุทธ0ที่ 2.2 สรางระบบ
เครือขายภายในใหสามารถ
เชื่อมตอกับระบบเครือขาย
การศึกษาภายนอกไดเพื่อ
ประโยชน0ตอการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน

กลยุทธ0ที่ 2.3 สงเสริม
สนับสนุนใหแตละสาขาวิชา
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
อยางนอย 1 เรื่องหรือทําวิจัย
รวมของครูนักเรียนและ
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น

ประเด็น
การประเมิน
1.2, 3.2
2.2, 2.3
1.3
2.2, 2.3
2.3

- โครงการอบรมพัฒนายกระดับ
พฤติกรรมของผูเรียน
- โครงการเชื่อมตออินเตอร0เน็ต
(อาชีวฯ)
- โครงการพัฒนาศูนย0ขอมูลวิทยาลัยฯ
- โครงการแนะแนวสัญจร
- โครงการเยี่ยมบานนักศึกษา

1.1, 1.2,
2.3, 3.1

- โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน
- โครงการอบรมพัฒนามาตรฐาน
ทักษะฝUมือสากล นักศึกษาระดับชัน้
ปวช. 2 และ ปวส.1
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝUมอื
แรงงาน
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพภายใน
ทุกสาขางาน
- โครงการ 108 อาชีพ
- โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน

1.2, 3.1

2.2, 2.3
2.3
2.3
2.3

1.1, 1.2
1.2
1.2, 1.3
1.2
1.2, 3.1

๔๓

ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ0ที่ 3.1 สงเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ0ของครู
และนักศึกษา

แผนงาน/โครงการ

- โครงการจัดทําพัฒนาสิ่งประดิษฐ0
งานวิจัย โครงงาน สาขาวิชาชางยนต0
สาขาวิชาชางไฟฟ(ากําลัง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ
- โครงการสงเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการวิชาชีพของนักศึกษา
กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝHก ระดับชั้น
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ ปวส.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต0
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย - โครงการจัดซื้อวัสดุฝHก ระดับชั้น
ความสะดวกตอการจัด
ปวส.สาขาวิชาชางไฟฟ(ากําลัง
การศึกษา
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝHก ระดับชั้น
ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร0ธุรกิจ
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝHก ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝHก ระดับชั้น
ปวส.สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝHก ระดับชั้น
ปวส.สาขาวิชาสามัญสัมพันธ0
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ0สําหรับ
งานทะเบียนนักศึกษา
- โครงการจัดซื้อซุมนั่งพักผอนอาน
หนังสือ
- โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอ
เติมโรงอาหาร
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0เครื่องถอด
ยางรถยนต0
- โครงการจัดซื้อเกาอี้แบบกลมเตี้ย
- โครงการจัดทําหลังคา อเนกประสงค0
แบบเคลื่อนที่

ประเด็น
การประเมิน
1.2, 3.2
1.1, 1.2, 1.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
2.3
2.3
1.1, 1.2, 2.2
2.3
2.3

๔๔
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0
หองปฏิบตั ิการไฟฟ(ารถยนต0
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0
หองปฏิบตั ิการระบบปรับอากาศ
รถยนต0
- โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง สําหรับ
หองประชุม อาคาร 3
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร0
สําหรับการเรียนการสอน
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 แผนกวิชา
ชางไฟฟ(ากําลัง
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 เครื่องตัง้
ศูนย0ลอรถยนต0ดวยเครื่องคอมพิวเตอร0
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 เครื่องมือ
ทดสอบแบตเตอรี่ ระบบสตาร0ทระบบ
ประจุไฟ
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 เครื่องมือ
ทดสอบความหนืดของน้ํามัน
- โครงการจัดซื้อเครื่องกลึง สําหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- โครงการจัดซื้อตูบานเลือ่ นแบบ
กระจก
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0ชุดฝHกการ
ติดตั้งและซอมบํารุงระบบพลังงาน
ทดแทนจากระบบโซลาเซลล0
- โครงการจัดซื้อ เครื่องไส สําหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ประเด็น
การประเมิน
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2

๔๕
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการจัดซื้อตูเก็บเครื่องมือ
- โครงการจัดซื้อเครื่องฟXYนฟูสภาพ
น้ํายา R-22
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกวงจรไฟฟ(า
กระแสตรง
- โครงการจัดซื้อชุดฝHก
เครื่องปรับอากาศ
- โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลือ่ น
กระจก
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศหอง
พิมพ0ดีดไฟฟ(าพรอมติดตั้ง
- โครงการจัดซื้อเกาอี้นวม
- โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
- โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําระบบ
RO (Reverse Osmosis)
- โครงการจัดซื้อไสกรองน้ําระบบ RO
(Reverse Osmosis)
- โครงการจัดซื้อเครื่องปbcมน้ําอัตโนมัติ
- โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา
- โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําบาดาล
อัตโนมัติพรอมติดตั้ง
- โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอลสําหรับ
งานประชาสัมพันธ0
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดตัง้
เครื่องเย็นและปรับอากาศ
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกพันมอเตอร0
ไฟฟ(ากระแสสลับ
- โครงการจัดซื้อเครื่องมือซอมบํารุง
เครื่องกลไฟฟ(า
- โครงการจัดซื้อเครื่องมือสาขางานชาง
ไฟฟ(ากําลัง
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน 9000-18000 btu
แบบ wall tyll ระบบอินเวอเตอร0

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2

๔๖
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติด
หนาตาง 12000 btu
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดตัง้
ไฟฟ(านอกอาคาร
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน 12000 btuแบบตั้งแขวน
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกอิเล็กทรอนิกส0
อุตสาหกรรม
- โครงการจัดซื้อเครื่องพันขดลวดแบบ
มือหมุน
- โครงการจัดสรางโดมอเนกประสงค0
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 เครื่องสมดุล
ลอรถยนต0แบบนอกรถ
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0เครื่องมือ
ทดสอบจาระบี
- โครงการจัดซื้อโตjะเขียนแบบไฟฟ(า
- โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้ว
ดานหนา พรอมป(ายวิทยาลัยฯ
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกเครื่องเสียง
รถยนต0
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0เครื่องมือ
วิเคราะห0ปbญหาระบบอิเล็กทรอนิกส0
เครื่องยนต0
- โครงการจัดซื้อ รถยนต0 Double
Cap 4 ประตูเครื่องยนต0ดีเซล 2,400
CC.
- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมและเครื่อง
ตัดไฟฟ(าระบบอินเวอร0เตอร0
- โครงการขยายเขตไฟฟ(า 250KV
- โครงการจัดซื้อเครื่องทําสุญญากาศ
ตอเติมและฟXYนฟูสภาพสารทําความเย็น
R – 12
- โครงการจัดซื้อเครื่องมิลลิ่ง สําหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2

๔๗
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการจัดซื้อเครื่องทําสุญญากาศ
ถายและเติมฟXYนฟูสภาพ สารทําความ
เย็น R – 134A
- โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการไฟฟ(า
รถยนต0
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกทดลอง
นิวเเมติกส0เบื้องตน
- โครงการจัดซื้อเครื่องตjาปเกลียว
- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร0กอน
- โครงการจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกเครื่องยนต0ดีเซล
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกเครื่องยนต0แกjส
โซลีน
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกวงจรไฟฟ(า
กระแสสลับ
- โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร0พรอมจอภาพ แผนกชาง
ไฟฟ(ากําลัง
- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
(Visualizer) แผนกชางไฟฟ(ากําลัง
- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
(Visualizer) แผนกสามัญสัมพันธ0
- โครงการจัดซื้อโตjะพับหนาฟอเมกา
ขาว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ0
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร0
แผนกการบัญชี
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร0
โนตบุjกสําหรับใชในการเรียนการสอน
- โครงการจัดซื้อตูสวิตช0บอร0ด
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกเครื่องมือวัด
ไฟฟ(า
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร0
แผนกชางไฟฟ(ากําลัง

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.2, 2.3
2.2, 2.3
2.2, 2.3
2.2, 2.3
2.2, 2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.2, 2.3

๔๘
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการจัดซื้อชุดฝHกหมอแปลงไฟฟ(า
- โครงการจัดซื้อโตjะปฏิบัติการทาง
ไฟฟ(า
- โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ชั้น
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0 ชุดทดลอง
เปนลําดับขั้น PLC
- โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอ
เติมโรงฝHกงานเครื่องลางและสงกําลัง
- โครงการจัดทําสนามเปตอง พรอม
ป(ายคะแนน
- โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบหัวฉีด
ดีเซลแบบเคลื่อนที่
- โครงการจัดซื้อชุดทดลองความเสียด
ทานของน้ําที่ไหลในทอวาล0วและขอตอ
ตางๆ
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ(าสองสวาง
สนามฟุตบอล 7 คน
- โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร0สําหรับงานกิจกรรม
- โครงการจัดซื้อชุดฝHก
เครื่องปรับอากาศรถยนต0นั่งสวนบุคคล
- โครงการจัดซื้อเครื่องปะยางรถยนต0
- โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบ
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
- โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กกัน
นกพิราบบริเวณอาคาร 1,2 และ 3
- โครงการจัดซื้อ ออสสิโลสโคป 20
MHz
- โครงการจัดซื้อชุดฝHกไมโครโปรเชส
เชอร0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ไมนอยกวา 36000 btu

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2, 2.2
2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
2.3
2.2, 2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2

๔๙
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0ชุดปฏิบตั ิ
เครื่องกลไฟฟ(าพรอมเครื่องมือ
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ0ประจํา
หองปฏิบตั ิการเขียนแบบและโปรแกรม
ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร0
- โครงการกอสรางอาคารฝHกงาน
(ชางไฟฟ(ากําลัง) วิทยาลัยฯ
- โครงการจัดซื้อโตjะพรอมเกาอี้ครู
ระดับ 5-6
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดตั้ง
ไฟฟ(าในอาคาร
- โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนระดับ
ปวช.
- โครงการจายเงินคาเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ ปวช.
- โครงการจายเงินคาอุปกรณ0การเรียน
ระดับ ปวช.
- โครงการจัดซื้อสือ่ และวัสดุอุปกรณ0
การเรียน ระดับ ปวช.สาขาวิชาชาง
ยนต0
- โครงการจัดซื้อสือ่ และวัสดุอุปกรณ0
การเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชา
การบัญชี
- โครงการจัดซื้อสือ่ และวัสดุอุปกรณ0
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ
- โครงการจัดซื้อสือ่ และวัสดุอุปกรณ0
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา
ชางไฟฟ(ากําลัง
- โครงการจัดซื้อสือ่ และวัสดุอุปกรณ0
การเรียนระดับ ปวช. แผนกเทคนิค
พื้นฐาน
- โครงการจัดซื้อสือ่ และวัสดุอุปกรณ0
การเรียน ระดับ ปวช.
แผนกสามัญสัมพันธ0

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
2.3
2.3
1.1, 1.2, 2.2
2.2
2.3
2.3
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2
1.1, 1.2, 2.2

๕๐
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการ
จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ0 ใหเกิดประโยชน0
ตอสังคมและประเทศชาติ
(ตอ)

กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดหาและ
พัฒนาความพรอมของสือ่ การ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการจัด
การศึกษา (ตอ)

- โครงการปรับปรุงหลักหลักสูตร
ศึกษา(อาชีวฯ)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน(อาชีวฯ)
- โครงการซอมแซมอาคารเรียน
- โครงการซอมบํารุงอุปกรณ0ไฟฟ(า
ภายในวิทยาลัยฯ
- โครงการจัดซื้อสือ่ วัสดุอปุ กรณ0
การเรียนการสอนสวนกลาง
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ
- โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
โดยการมีสวนรวมของครูชุมชน และ
นักเรียน
- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ0
- โครงการจัดทําศูนย0การเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.

ประเด็น
การประเมิน
2.1
2.3
2.3
2.3
1.1, 1.2, 2.2
2.2, 3.1
2.3
1.1, 1.2,
2.2, 2.4

๕๑
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและสิ่งแวดลอม

กลยุทธ0ที่ 4.1 ปลูกจิตสํานึก
ดานการรักชาติเทิดทูล
พระมหากษัตริย0 และสงเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย0ทรงเปนพระ
ประมุข ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

แผนงาน/โครงการ

- โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
- โครงการปbจฉิมนิเทศนักศึกษา
- โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิ
ปbญญาทองถิ่น
- โครงการอนุรักษ0 ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี
- โครงการสภานักเรียน
- โครงการจัดกิจกรรมไหวครู
กลยุทธ0ที่ 4.2 ปลูกจิตสํานึก - โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูปรัชญา
ดานการอนุรักษ0สิ่งแวดลอม ของเศรษฐกิจพอเพียง
และดําเนินชีวิตภายใตหลัก
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน(อาชีวฯ)
- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการสงเสริมการอนุรักษ0
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ชุมชน
สังคม
- โครงการจัดกิจกรรมของศูนย0
การเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษา อปท.
- โครงการสงเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู
“ศูนย0
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็น
การประเมิน
1.1, 1.2, 1.3
1.3
1.2, 3.1
1.3
1.3
1.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.4
2.2, 3.1
2.3
1.3
1.3, 3.1

2.2, 2.4

ภาคผนวก

