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ก 
 

คำนำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง    
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดใหม้ีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ี
ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทจึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี โดยการนำผลจากการประเมินตนเอง การประเมินภายในจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาประกอบการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสำหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 15 ประเด็นการประเมินย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนี้    
ต่อสาธารณชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทในรอบปีการศึกษา 256๓ ท่ีจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบไปด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในรอบปีการศึกษา 256๓ ท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองประกอบไปด้วย 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1.1 ผลผลิต (Output) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มี
ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้าของนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 147 คน จำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 80.27 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธบาทได้ทำการจัดโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทำให้ผู ้เร ียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  เสียสละเพื่อส่วนร วม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังมีผลการประเมินในหัวข้อ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เท่ากับ 
ร้อยละ 83.72 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาททำการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นสมรรถนะวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา จึงทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ท้องถิ่นต้องการ ดังผลการประเมินในหัวข้อ 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอกสถานศึกษามีผลการประเมิน
คะแนนอยู่ในระดับ 4  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปี
การศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธบาท ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ ตามหัวข้อท่ี 1.8 มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 คะแนน อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐที่นักศึกษาเข้าทำงานมีความพึงพอใจต่อผลการ
ทำงานและความประพฤติอยู่ในระดับ ดี  
 
 
 
 
 



๒ 
 

  1.2 จุดเด่น  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มีการจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม  
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีค่านิยม และทัศนคติที ่ดีในการทำความดี ใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง        
ได้อย่างมีความสุข เช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการจิต
อาสา โครงการอบรมอาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท มีการกำหนดนโยบายการบริหาร
สถานศึกษาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และมาตรฐานการอาชวีศึกษา 
โดยมีการประชุมหารือระหว่างบุคลากร นำนโยบายต่าง ๆ มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร 
นักเรียนและนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกท้ัง         
มีการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของผู้เรียน นำมาจัดทำโครงการส่ิงประดิษฐ์ โครงการวิจัย นวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ 
  1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มี     
การพัฒนาความรู้ ทักษะ วิธีการสอน ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน นวัตกรรม วิธีการสอน และส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ตนศึกษาให้สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
   2) ควรมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

  1.4 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษา 
ในระดับอาชีวศึกษาอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 
 
 2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ได้รับรางวัลและมีผลงานดังนี้  
  ๑) สถานศึกษาได้รับรางวัล "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"  

๒) สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) 
4) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5) การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา และ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม  
 
 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนการดำเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงาน แผนการศึกษา 5 ปี เพื ่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษา           
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายของต้นสังกัด และมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์ของพระราชาเพื่อนำมาพัฒนา
องค์กร  

๒) การบริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ  
๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชา  
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๔) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก ่
 ๑. โครงการจัดทำพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  

    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่ือผลงาน : รถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้า 
 2. Best Practice  ประจำสาขาวิชา ประกอบด้วย 

    ๒.๑ สาขาวิชาช่างยนต์ ผลงาน : เครื่องอัดจารบ,ี เครื่องจับงานเช่ือม 
     ๒.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผลงาน : เครื่องตัดหญ้า, ตู้แอร์ 

    ๒.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลงาน : ส่ือ Youtube วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
หลักการและเหตุผล : การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนระดับช่างฝีมือและระดับช่างเทคนิคให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม
สาขางานท่ีได้ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการศึกษา
นำไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เน้นสมรรถนะ
เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ : 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนนำมาจัดทำงานวิจัย สร้างนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์และโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อให้ครูและนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน อย่างมี
ระบบ ต้ังแต่การกำหนดโจทย์ เก็บรวบรวมข้อมูลและมีแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ในการต่อยอดทำวิจัยผลงานช้ินต่อไป 

3.  เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
กรอบแนวคิด :  
การคิดค้นนวัตกรรมสิ ่งประดิษฐ์และโครงงานเป็นนโยบายหลักของสำนักงานการอาชีวศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างผู้สอน ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั ้งตนเองและส่วนรวม ซึ่งโลกปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จึงตอบสนองนโยบายด้วยการจัดทำส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน โดยความร่วมมือของสาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนและชุมชน 

วิธีการดำเนินงาน :  
1. ประชุมจัดทำโครงการ  
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
3. ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน  
๔. ปฏิบัติตามแผนงาน  
๕. ติดตามประเมินผล  
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. นักเรียนนักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนนำมาจัดทำงานวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ

โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  ครูและนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์และโครงงาน          
อย่างมีระบบ ต้ังแต่การกำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล และมีแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ในการต่อยอดทำวิจัยผลงาน
ช้ินต่อไป 

3.  ครูและนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับประเทศ 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
2.1.1 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
                      Phraputthabath  Municipal  Vocational  College  
2.1.2 ขนาดและที่ต้ัง   

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

2.1.3 ประวัติ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และเปิดให้มี
การเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 
2545 ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผู้ริเริ่มแนวความคิดในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา คือนาย
ขจรศักดิ์ นันทปัญญา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทในขณะนั้น ภายหลังที่ได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างคณะเทศมนตรี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถสรุปเหตุผลสนับสนุนและความ
จำเป็นท่ีเทศบาลตำบลพระพุทธบาท ต้องการจัดต้ังสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่จะ
ใหเ้ด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรู้สูงขึ้นจากภาคบังคับ  

2. เพื่อรองรับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือโรงเรียนอื่น ๆ ในเขต
เทศบาลและพื้นท่ีใกล้เคียง  

3. ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43 ว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น และเอกชน 

4. ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติมาตรา  289  ได้ระบุว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บำรุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 54 (8) ให้เทศบาลมีหน้าท่ีจัดต้ังและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นเพียรพยายามแสวงหาแนวทาง  
เพื่อที่จะจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเทศบาลให้สำเร็จ โดยมุ่งหวังว่าวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาที่ผลิต
กำลังคนที ่มีคุณภาพ ในด้านความรู้ ความคิด และทักษะฝีมือ ให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ        
ความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ พร้อมช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ดังนั้น นายชัชวาลย์  แสงประพาฬ ปลัดเทศบาล และนายปรีดา  นนท์มุติ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
จึงได้เตรียมการจัดต้ังวิทยาลัย ตามลำดับดังนี้ 

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

2. นำคณะครูศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมเพื่อศึกษาแนวทางลำดับข้ันตอน 
การจัดต้ัง 

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

และพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีเลือกเรียนต่อสายอาชีพ ผลการวิจัยสรุปความต้องการสาขาวิชาชีพท่ีนักเรียนต้องการเรียนมาก
ท่ีสุดคือ สาขางานคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขางานยานยนต์  สาขางานการบัญชี 

5. นำข้อมูลสรุปผลความต้องการท่ีจะเรียนต่อในสายอาชีพ เสนอเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อจัดหา 
ทุนเกี่ยวกับการจัดต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 

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

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

8. จัดทำแผนงบประมาณและรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
9. เสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ  เรื่องขอเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนอาชีวศึกษา  

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
10. นายขจรศักดิ ์  น ันทปัญญา   ประกาศการจัดตั ้งว ิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท   
11. ต้ังสำนักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ณ อาคาร 2  โรงเรียนเทศบาล 

พระพุทธบาท 
12. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เรื ่องรับรองคุณวุฒิเพื่อ

กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         
เทศบาลเมืองพระพุทธบาทเป็นเทศบาลแห่งแรก  ที่ผ่านการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา  โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 41  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง  หรือ        
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ  4  แห่งกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ให้มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระ
พุทธบาท”  และเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งท่ี 2 ของประเทศ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 



 

๗ 
 

ผลของการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป
ทราบว่า มิติใหม่ของการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นความภาคภูมิใจ
ของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่สามารถจัดตั้งได้สำเร็จ อันเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลอื่น ๆ ได้เห็นว่าการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องพัฒนาคนให้มีการศึกษาในด้านอาชีพไปพร้อมกัน เมื่อคนในท้องถิ่นมีพื้นฐานการศึกษาดีย่อมทำให้การ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เป็นไปโดยง่ายยิ่งขึ ้น ปี พ.ศ.2551 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อสภา
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  

1. ว ัน ท่ี  25  ธ ันวาคม 2551  ย ื ่นขอร ับการประเม ินความพร ้อมในการจ ัดการศ ึกษาระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2 ประเภทวิชา คือ  

1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
1.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  

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

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

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

5. ปีการศึกษา 2559 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง  

 
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

2.1.4.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478  
ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ   108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ำเจ้าพระยาแยกเข้า แม่น้ำป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ี
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 
ของพื้นท่ีประเทศ อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอปากช่อง อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ้านนา  

จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 
 



 

๘ 
 

2.1.4.2 สภาพภูมิประเทศ 
พื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ำที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกันอีกส่วนหนึ่งของทิวเขา         

ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 3 ลักษณะ คือบริเวณที่ราบลุ่ม   
บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 

บริเวณที่ราบลุ่ม  เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ส่วนใหญ่คลุมพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก
ของจังหวัด บางส่วนคลุมถึงพื้นที ่ตอนกลางและด้านทิศใต้ของตัวจังหวัด นับตั ้งแต่อำเภอพระพุทธบาท          
อำเภอหนองแซง และบางส่วนของอำเภอหนองแคและอำเภอวิหารแดง พื้นที่ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ  
แบบที่ราบตะกอนพามา มีทั้งที่ราบตะกอนพามา ที่ราบน้ำท่วมถึง และที่ราบเป็นขั้น ๆ หรือตะพักริมน้ำ  มีระดับ
ความสูงประมาณ 5 – 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

บริเวณเขาหย่อม  มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ที่มีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด 
และที ่เป็นแผ่นดินที ่มีลักษณะเป็นคลื ่นลอนต่ำ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดซึ ่งอยู ่ในเขต          
อำเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงประมาณ 200 – 400 เมตร จากระดับน้ำ 

บริเวณที่เป็นเขาสูง  เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือจากทั้งสองบริเวณที่กล่าวแล้ว มีแนวการวางตัวของเทือกเขา  
ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนจะงอย ด้านตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น จากทิวเขา
นี้ทิวเขาจะติดกันเป็นพรืด โค้งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงต่อด้วยแนวประมาณ      
เหนือ – ใต้ ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต่อกับทิวเขาเพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขาล้อมรอบด้านทิศตะวันตก
ของท่ีราบสูงโคราช พื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดับความสูงประมาณ 500 – 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาสูงสุด
ของบริเวณนี้คือ ยอดเขาอินทนี สูง 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

2.1.4.3 การท่องเที่ยว 
1) ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด 
จังหวัดสระบุร ี เป็นจังหวัดที ่มีความหลากหลายทั ้งทางด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงส่งผลให้มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังทางด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะ
ให้บริการนักท่องเท่ียวมากมาย ดังนี้ 

 

ตาราง 2.1 ศักยภาพการท่องเที่ยว  
ศักยภาพ รายละเอียด 

- ด้านการคมนาคม - สามารถเดินทางได้ท้ังทางรถไฟ รถประจำทางและรถยนต์ สามารถ
เช่ือมโยงไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ด้านท่ีพัก - มีท่ีพักรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างพอเพียง ท้ังโรงแรม เกสต์เฮาส์  
รีสอร์ท และโฮมสเตย์ 

- ด้านร้านอาหาร - มีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด ท้ังอาหารพื้นบ้านและอาหาร
ท่ัวๆไป จัดไว้บริการให้แก่นักท่องเท่ียวเลือกชิมมากมาย 

- ด้านข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่นักท่องเท่ียว คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวในอาคารศาลากลางจังหวัด 

 
 
 
 



 

๙ 
 

 
ตาราง 2.2 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด 

 

ทางธรรมชาติ 
ทางประวัติศาสตร์ / 

โบราณสถาน 
ทางวัฒนธรรม ทางสุขภาพ ทางนันทนาการ 

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

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

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

- สปาในสถาน
ประกอบการ
โรงพยาบาล 
- สปาในสถาน
ประกอบการ
ภาคเอกชน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางกชพรรณ   เงินอ่อน 

หัวหน้างานวัดประเมินผล 
นางสาวอณัฐธิชา   พงษ์สนิท 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวพรพรรณ   ปัญญาพร 

 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

และระบบทวิภาค ี
นายจตุพร   สุนาวี 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

 

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

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางกชพรรณ   เงินอ่อน 

หัวหน้างานการเงิน การบัญชี 
นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

หัวหน้างานพัสดุ 
นายพรชัย   ภูยาดาว 

 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นายฉลองวุฒิ   ศรีทองบริบรูณ ์

หัวหน้างานทะเบียน 
นายเสรี   แข็งแรง 

หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
นายอภิสร  สิงห์พันธ์ุ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวกาญจนา   คอนทรัพย์ 

 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวกุหลาบ  พลับพลา 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายอภิสร  สิงห์พันธ์ุ 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายดนัยรัตน์   สังข์ทอง 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวลัดดา   โตเจริญ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
นายพรชัย   ภูยาดาว 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นางสาววาสนา   ปานวงษ์ 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายปวงพล  คงสิทธ์ิ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายธนโชติ  ซิมทรัพย์ 

หัวหน้างานปกครอง 
นายเจริญ   ขำวาร ี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 
นางจินตนา  กระด่ี 

หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวพรพรรณ   ปัญญาพร 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
และบริการชุมชน 
นายเจริญ   ขำวาร ี
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
2.3.1ด้านผู้เรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 25๖๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพการจัด
การศึกษามีดังนี้ 
 

ตาราง 2.3 จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น หลักสูตร 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 24 13 20 57 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 16 6 23 45 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 22 15 26 63 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 5 22 48 
รวม 83 39 91 213 

ประเภทวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 7 8 15 
ไฟฟ้ากำลัง 13 6 19 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 17 8 25 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 8 22 
รวม 51 30 81 

รวมทั้งสิ้น 294 
 
ตาราง 2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชา สาขาวิชา แรกเข้า สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
ช่างยนต์ 30 19 63.33 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 24 22 91.67 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี 28 26 92.86 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 22 68.75 
รวม 114 89 78.07 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา สาขางาน แรกเข้า สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต์ 10 8 80.00 
ไฟฟ้ากำลัง 5 5 100 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 9 8 88.89 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 8 88.89 
รวม 33 29 87.88 

รวมทั้งสิ้น 147 118 80.27 
 
 
 



๑๒ 
 

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ตาราง 2.5 จำนวนผู้บริหาร และครู จำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง  
 

ผู้บริหาร/สาขาวิชา 
จำ

นว
น 

(ค
น)

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ครู
ผู้ช่

วย
 

ครู
 ค

ศ.
1 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 

ชำ
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผู้บริหาร 1 1   1  1      1 
สามัญสัมพันธ์ 6 6  3 3  3 3  3 1 2  
เทคนิคพื้นฐาน 2 2  1 1  2    1 1  
ช่างยนต์ 4 4  4   1 3   3 1  
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4  4 ๔   2 2      
การบัญชี 5 5   5  4 1  ๒ ๓   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 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 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน จำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา 

จำ
นว

น 
(ค

น)
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พน
ักง

าน
จ้า

งต
าม

ภา
รกิ

จ
จา

รกิ
จ 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หรื
อต่

ำก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นปุ

ริญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

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

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

2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้ 

 1. อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน  จำนวน 3 อาคาร 
 2. โรงฝึกงานสาขางานยานยนต์ จำนวน 2 หลัง 
 3. โรงฝึกงานสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง 
 4. โรงอาหารช่ัวคราว จำนวน 1 หลัง 
 5. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 
 6. สนามฟุตบอล 7 คน จำนวน 1 สนาม 
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2.3.5 งบดำเนนิการ ประจำปีการศึกษา 256๒ 
 งบดำเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 งบดำเนินการ จากเงินงบประมาณ ปวช. + ปวส. + เงินอุดหนุนการเรียนการสอน + เงนิรายได้สถานศึกษา 
ตาราง 2.7 งบดำเนินการประจำปีการศึกษา 256๒ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวนเงิน 

หมาย
เหตุ 

บาท สตางค์  
1 รายได้จัดหาเอง 271,380 83  
2 รายได้จากเงินอุดหนุนและที่ อปท. ต้ังงบประมาณไว้    
  - ค่าปรับปรุงหลักสูตร 20,000 00  
  - ค่ากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 50,000 00  
3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
  - ค่ารายหัวนักเรียน 1,265,550 00  
  - ค่าหนังสือเรียน 430,000 00  
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 102,810 00  
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 193,500 00  
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 230,325 00  

รวม 2,563,565 83  
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

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

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระได้ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และดำเนินชีวิตภายใต้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ  
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบ

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

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้เรียนวิชาชีพตามท่ีต้องการอย่างมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพครูอันควรค่าแก่การยกย่อง มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 



๑๕ 
 

3. มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงการท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 

4. ผู้เรียนและสถานศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เกิดจากการเรียนและการสอน ทำนุบำรุงศาสนา 
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

 

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

 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

  1.1 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  1.2 พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน มีค่านิยม 
และทัศนคติท่ีดีในการทำความดี ใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดทำวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของครู และนักศึกษา 

  3.2 จัดหาและพัฒนาความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน และส่ิงอำนวยความสะดวกต่อการจัด
การศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงแวดล้อม 
  4.1 ปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
  4.2 ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
  



๑๖ 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๓ 
 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่มีการจัดการประกวด
แข่งขันด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในทุกระดับในปีการศึกษา 2563 



ส่วนที่ ๓ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ 
  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้  
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัด การ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จใน
การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน  ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เร ียนทั ้งวัยเรียนและวัยทำงาน  ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน  

 
.
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  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

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

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ    ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 



ส่วนที่ 4  
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
๔.๑.๑ ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1.1.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 84 คน  
   จากจำนวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการประเมิน 116 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก       
   เท่ากับ 72.41  
1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.2.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  - คน  

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เท่ากับ - 

1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

 

หมายเหตุ  เนื่องจากอยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่มี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น  
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 121 คน 

2. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 21 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 17.36  
1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็น  
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - คน  
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลระดับภาค - รายการ   
                                ระดับประเทศ -  รายการ  
1.2.3) ผลสะท้อน  : - 

หมายเหตุ  เนื่องจากอยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่มี 
การจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในทุกระดับในปีการศึกษา 2563 
 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 147 คน จากจำนวนแรกเข้า 118 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เท่ากับ 80.27 
1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ  

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
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1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 247 คน  
   จากนักเรียนท้ังหมด 295 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. เท่ากับ ๙๓.๙๐ 
1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ  

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  
1.3.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
   114 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 114 คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา  

ท่ีผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ  
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ เท่ากับ 100 

1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา  
มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  

 

สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ของมาตรฐานที่ ๑ 

จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้มีการจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีทักษะคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีค่านิยมและทัศนคตท่ีดีในการทำความดี 
ใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข อาทิเช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เรียนอาชีวะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรค์งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เพียงพอ
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
๔.2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา  

ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เท่ากับ ๑00 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี     

ผลการประเมินท่ี ระดับดี 
1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
1.2.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน  

สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เท่ากับ 4 สาขาวิชา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน  
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เท่ากับ ร้อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น  
ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ  
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด  
การอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ เท่ากับ  
                           ร้อยละ 100 

                                      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการ     
                 ประเมิน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
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1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน  
   การจัดการเรียนการสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น  
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เท่ากับ 2๕ คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของ5ครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เท่ากับ ร้อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน  

1.3) การจัดการเรียนการสอน  
1.3.1) เชิงปริมาณ  :  1. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
                                เท่ากับจำนวน 21 คน 

2. จำนวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน เท่ากับ    
    25 คน 
3. จำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้  
     ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  เท่ากับ     25 คน 
4. จำนวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง  

การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ     25 คน 
5. จำนวนครูผู้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ  

แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  เท่ากับ     2 คน 
 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ   
                           ร้อยละ 100 
1.3.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

 ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน  
1.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                                เท่ากับ 25 คน  

2. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียน  
 และรายวิชาเป็นปัจจุบัน เท่ากับ 25 คน 

3. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี  
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เท่ากับ 25 คน 

4. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ  
ในการเรียน เท่ากับ 25 คน 

5. จำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน  
และด้านอื่น ๆ เท่ากับ 25 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  
                           เท่ากับ ร้อยละ 100 
1.4.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

 ต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน  
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ  :  1. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม  
 การพัฒนาวิชาชีพ  เท่ากับ 25 คน 

2. จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  
 12 ช่ัวโมงต่อปี เท่ากับ 25 คน 

3. จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและ  
 การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เท่ากับ 25 คน 

4. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ  
 การพัฒนาวิชาชีพ เท่ากับ 25 คน 

5. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ  
การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  
เท่ากับ  2 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
                          เท่ากับ ร้อยละ 100 
1.5.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

 ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน



1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
1.6.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

  ในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ  14 ห้องเรียน 
1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต  

 ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับร้อยละ 37.83 
1.6.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

ต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัด  
การเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ  
 ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีครบท้ัง 4 ฝ่าย 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  
 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน  : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  

1.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม เท่ากับ 37 ห้อง 
1.2.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

 ท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 100 
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

 โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ  

อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
1.3.1) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  

การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ  
ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม ครบทุกด้าน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
                            อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะท้อน  : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                            มีความพึงพอใจ ระดับ 5 มากท่ีสุด 

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
1.4.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                            เท่ากับร้อยละ ๘.๕ 
1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
   อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
1.4.3) ผลสะท้อน  : ความพึงพอของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
                             มีความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
1.5.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน  
                             และสถานศึกษา มีสัญญาณความเร็ว 300 MB ใช้ได้เพียงบางพื้นท่ี   
                             ในสถานศึกษา 
1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อการใช้งาน 
                           ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี                             
1.5.3) ผลสะท้อน  : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ    
                            ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  มีความพึงพอใจท่ี ระดับ ดี 

 

4.2.4 ด้านนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ไม่มี 
 2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี  ไม่มี 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่มี 
1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน  

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนและให้สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาของเทศบาลและมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการประชุมหารือบุคลากรและนำนโยบายต่าง ๆ มาจัดทำเป็น
โครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องท้ังทางด้านบุคลากร นักเรียน การจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมีการสนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับอย่างยั่งยืน 
 

จุดทีค่วรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรเพิ่มให้บุคลากรครูได้ทำวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้นและให้ได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้ตรงกับรายวิชาท่ีสอน และควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้ทำวิจัย เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔.3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
   เท่ากับ ๑๐๐ 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมินได้ครบ 
   ท้ัง ๕ ประเด็น อยู่ในระดับค่าคะแนน ๕ คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  
   ยอดเยี่ยม  
1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

 ในการบริหารสถานศึกษา  
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร  
 เพื่อการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๑๐๐   

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน  
    การสอน ได้ครบท้ัง ๕ ประเด็น อยู่ในระดับค่าคะแนน ๕ คะแนน  
   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

 ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

1.3.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ๓ กิจกรรม 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ได้ครบ 
   ท้ัง ๕ ประเด็น อยู่ในระดับค่าคะแนน ๕ คะแนน  
   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
1.3.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  

 ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

1.1.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์     
   งานวิจัย มีจำนวน - ส่ิงประดิษฐ์ 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  

 งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
- ไม่มี 

1.1.3) ผลสะท้อน  : - 
 หมายเหตุ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่มีการ
จัดการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในทุกระดับในปีการศึกษา 2563 

สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ของมาตรฐานที่ ๓ 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน นำมาจัดทำ
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงการส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
จนได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ 
 
จุดทีค่วรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรยีน
การสอนให้ตรงกับบริบทของวิทยาลัย และส่งเสริมให้ครูส่งสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เข้าประกวดทุก
ระดับ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้ทำวิจัย ส่ือ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 



ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561 
 
 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ตาราง 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  20 ๔ ๘๐ 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

3 ๑ ๓ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  ๘๓ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 115  ๗๒.๑๗ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้  
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ  

3 ๑ ๓ 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  2 ๑ ๒ 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 25  ๒๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  2 ๕ ๑๐ 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  2 ๔ ๘ 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา  

15 ๕ ๗๕ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๙๓ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 95  ๙๗.๘๙ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ตาราง ๕.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  2 2 4 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  

3 ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๑9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 25  76.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  2 ๕ ๑๐ 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  

3 ๕ ๑๕ 

2.3 การจัดการเรียนการสอน  5 ๕ ๒๕ 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน  3 ๕ ๑๕ 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  2 ๕ ๑๐ 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

2 ๑ ๒ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๗๗ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 85  ๙๐.๕๙ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๓.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

5 ๕ ๒๕ 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

2 ๕ ๑๐ 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  2 ๕ ๑๐ 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  2 ๔ ๘ 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

2 ๓ ๖ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๕๙ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 65  ๙๐.๗7 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ   
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  6 ๑ ๖ 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๖ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 30  ๒๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ตาราง ๕.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  5 ๕ ๒๕ 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การสอน 2 ๕ ๑๐ 
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา  2 ๕ ๑๐ 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๔๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 45  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย  

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 15  2๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

หมายเหตุ  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่มีการจัดการประกวด
แข่งขันด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในทุกระดับในปีการศึกษา 2563 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  
ตาราง ๕.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้  ๗๒.๑๗ 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  20.๐๐ 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ๙7.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  76.๐๐ 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๙๐.๕๘ 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  ๙๐.๗๖ 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ๒๐.๐๐ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐๐ 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  20.๐๐ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  78.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
       ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
       ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
       ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
       กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

  
 
 



 
 

ส่วนที่ ๖ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม ดังนี้ 
 

ตาราง ๖.๑ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
ให้ผู ้เรียนมีทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
 

กลย ุทธ ์ท ี ่  1.1 ปร ับปรุ ง
เปลี ่ยนแปลงวิธีการจัดการ
เ ร ี ย นก า ร ส อ น เ น ้ น ก า ร
วิเคราะห์ สังเคราะห์สามารถ 
ปฏ ิบ ัต ิ งานได ้จร ิ งอย ่างมี
ประสิทธิภาพมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีที่หลากหลาย 

- โครงการสง่เสริมการใช้
ภาษาต่างประเทศระดับชั้น ปวช. 2 

1.1, 1.2 

- โครงการสง่เสริมผลผลิตการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

1.2 

- โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

1.2 

- โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล
การเรียน 

2.1 

- โครงการสง่เสริมการใช้ภาษาไทย 1.1 

- โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

1.1, 2.2 

- โครงการติดตามผลนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษา 

2.3 

- โครงการเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1.1, 2.1 

- โครงการนิเทศการสอน 2.3 

- โครงการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

1.1, 1.2 

 - โครงการปัจฉิมนิเทศ  
 - โครงการสง่เสริมกิจกรรมรักการอ่าน  
 - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะสาขา

ยานยนต์ 
 

กลยุทธ ์ท ี ่  1.2 พ ัฒนาการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ค วบ ค ู ่ ค ุณธร รม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจเพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีค่านิยม
และทัศนคติท ี ่ด ี ในการทำ
ความดี ใช้ทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวเพื ่ออยู ่ในสังคมที่มี
การเปลี ่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุข 

- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 1.3 
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1.3 

- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 1.3 

- โครงการมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 

1.3, 2.1 

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
อาชีวะ 

1.1, 1.2 

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 1.2, 1.3 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
ให้ผู ้เรียนมีทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ท ี ่  1.2 พ ัฒนาการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ค วบ ค ู ่ ค ุณธร รม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจเพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีค่านิยม
และทัศนคติท ี ่ด ี ในการทำ
ความดี ใช้ทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวเพื ่ออยู ่ในสังคมที่มี
การเปลี ่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุข (ต่อ) 

- โครงการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปวช. และ ปวส. 

2.2, 3.1 

- โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับข่ี
ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 

1.2, 1.3 

- โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 1.2, 1.3 

- โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

1.3 

- โครงการคนดีศรีวิทยาลัยตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 1.3 

- โครงการเข้าค่ายเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ (Day Camp) 1.3 

- โครงการครูที่ปรึกษา 1.3 

- โครงการศึกษาพฤติกรรมการออก
กลางคันของนักศึกษา 2.3 

- โครงการตรวจสารเสพติด 1.3 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.1, 1.2, 1.3 

- โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 

2.3, 2.4 

- โครงการสง่เสริมสุขภาพนักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 1.2 

- โครงการจัดทำวงดนตรีโฟคซอง 
1.2 

  - โครงการ อวท. ระดับสถานศึกษา 1.3 
  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 1.3 
  - โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์            

คนรุ่นใหม่ 1.1, 1.2 

  - โครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร 
2.3 

  - โครงการเย่ียมบ้านนักศึกษา 
2.3, 2.4 

  



๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร ์ท ี ่  2 ส ่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศ ึ กษา ศ ึ กษา ต่อ 
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื ่องพร้อมซึ ่งการ
เป ็นผ ู ้ม ีความร ู ้  ค ุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครู 
 

กลยุทธ์ที ่ 2.1  พัฒนาองค์
ความรู้ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง 

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับสถานศึกษาระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ 

1.2, 3.2 

- โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. (อาชีวฯ) 

2.2, 2.3 

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา(ครูแกนนำ) 

1.3 

- โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.2, 2.3 

- โครงการประเมินสมรรถนะและ
คุณภาพของบุคลากรวิทยาลัยฯ 2.3 

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
อาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1, 1.2 

กลยุทธ์ที ่ 2.2 สร ้างระบบ
เครือข่ายภายในให้สามารถ
เชื ่อมต่อกับระบบเครือข ่าย
การศ ึกษาภายนอกได้เ พ่ือ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 

- โครงการอบรมพัฒนายกระดับ
พฤติกรรมของผู้เรียน 

1.1, 1.2,  
2.3, 3.1 

- โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
(อาชีวฯ) 2.2, 2.3 

- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยฯ 2.3 

- โครงการแนะแนวสัญจร 2.3 

- โครงการเย่ียมบ้านนักศึกษา 2.3 

 - โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2.3 

กลย ุ ท ธ ์ ท ี ่  2.3 ส ่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชา
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 เรื่องหรือทำวิจัย
ร ่ วมของคร ูน ั กเร ี ยนและ
ผู้เชี่ยวชาญในท้องถ่ิน 

- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 1.2, 3.1 
- โครงการอบรมพัฒนามาตรฐาน
ทักษะฝีมือสากล นักศึกษาระดับชั้น 
ปวช. 2 และ ปวส.1 

1.1, 1.2 

- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

1.2 

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
ทุกสาขางาน 

1.2, 1.3 

- โครงการ 108 อาชีพ 1.2 

 
 
 
 
 
  



๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 

กลย ุทธ ์ท ี ่  3.1  ส ่ ง เสริ ม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครู
และนักศึกษา 

- โครงการจัดทำพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.2, 3.2 

- โครงการสง่เสริมการพัฒนาทาง
วิชาการวิชาชีพของนักศึกษา 

1.1, 1.2, 1.3 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วก ต ่ อ ก า ร จั ด
การศึกษา 
 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาการบัญชี 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ระดับชั้น 
ปวส.สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
งานทะเบียนนักศึกษา 

2.3 

- โครงการจัดซื้อซุ้มน่ังพักผ่อนอ่าน
หนังสือ 

2.3 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ
เติมโรงอาหาร 

2.3 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถอด
ยางรถยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเก้าอี้แบบกลมเต้ีย 2.3 

- โครงการจัดทำหลังคา อเนกประสงค์ 
แบบเคลื่อนที่ 

2.3 

  



๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วก ต ่ อ ก าร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 2.3 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการระบบปรับอากาศ
รถยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง สำหรับ
ห้องประชุม  อาคาร 3 

2.3 

- โครงการจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับการเรียนการสอน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื ้อครุภัณฑ์ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องต้ังศูนย์
ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื ้อครุภัณฑ์ เครื ่องมือ
ทดสอบแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ทระบบ
ประจุไฟ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ทดสอบความหนืดของน้ำมัน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื ้อเครื ่องกลึง สำหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบ
กระจก 

2.3 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการ
ติดต้ังและซ่อมบำรุงระบบพลังงาน
ทดแทนจากระบบโซล่าเซลล ์

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อ เครื่องไส สำหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

  



๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วกต ่ อก าร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือ 1.1, 1.2, 2.2 
- โครงการจัดซื้อเครื่องฟ้ืนฟูสภาพ
น้ำยา R-22 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ 
RO (Reverse Osmosis) 

2.3 

- โครงการจัดซื้อไส้กรองน้ำระบบ RO 
(Reverse Osmosis) 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ 2.3 

- โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำบาดาล
อัตโนมัติพร้อมติดต้ัง 

2.3 

- โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลสำหรับ
งานประชาสัมพันธ์ 

2.3 

- โครงการจัดซื ้อช ุดเครื ่องมือติดต้ัง
เครื่องเย็นและปรับอากาศ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื ้อเครื ่องมือซ่อมบำรุง
เครื่องกลไฟฟ้า 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องมือสาขางานช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 9000-18000 btu  
แบบ wall tyll ระบบอินเวอเตอร์ 

1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
  



๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วกต ่ อก าร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติด
หน้าต่าง 12000 btu 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 12000 btuแบบต้ังแขวน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดสร้างโดมอเนกประสงค ์ 2.3 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสมดุล
ล้อรถยนต์แบบนอกรถ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ
ทดสอบจาระบ ี

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบไฟฟ้า 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว
ด้านหน้า พร้อมป้ายวิทยาลัยฯ 

2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องเสียง
รถยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิเคราะห์ปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อ รถยนต์ Double 
Cap 4 ประตูเครื่องยนต์ดีเซล 
 2,400 CC. 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมและเครื่อง
ตัดไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า 250KV 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำสุญญากาศ
ต่อเติมและฟ้ืนฟูสภาพสารทำความเย็น   
R – 12 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องมิลลิ่ง สำหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
  



๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วก ต ่ อ ก าร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำสุญญากาศ
ถ่ายและเติมฟ้ืนฟูสภาพ สารทำความ
เย็น R – 134A 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการไฟฟ้า
รถยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกทดลอง 
นิวเเมติกส์เบื้องต้น 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร์กอน 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ แผนกช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) แผนกสามัญสัมพันธ์ 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้า
ขาว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แผนกการบัญชี 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อตู้สวิตช์บอร์ด 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า 
1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วกต ่ อก าร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการทาง
ไฟฟ้า 

2.2 

- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2.3 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลอง
เป็นลำดับข้ัน PLC 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ
เติมโรงฝึกงานเครื่องล่างและส่งกำลัง 

2.3 

- โครงการจัดทำสนามเปตอง พร้อม
ป้ายคะแนน 

2.2, 2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดทดลองความเสียด
ทานของน้ำท่ีไหลในท่อวาล์วและข้อต่อ
ต่างๆ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอล   7 คน 

2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์สำหรับงานกิจกรรม 2.3 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปะยางรถยนต์ 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบ
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กกัน
นกพิราบบริเวณอาคาร 1,2 และ 3 

2.3 

- โครงการจัดซื้อ ออสสโิลสโคป 20 
MHz 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อชุดฝึกไมโครโปรเชส
เชอร ์

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ไม่น้อยกว่า 36000 btu 1.1, 1.2, 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วกต ่ อก าร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติ
เครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบและโปรแกรม 
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการก่อสร้างอาคารฝึกงาน  
(ช่างไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยฯ 

2.3 

- โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีครู 
ระดับ 5-6 

2.3 

-  โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือติดต้ัง
ไฟฟ้าในอาคาร 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนระดับ 
ปวช. 

2.2 

- โครงการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ ปวช. 

2.3 

- โครงการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
ระดับ ปวช. 

2.3 

- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่าง
ยนต์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชา     
การบัญชี 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา       
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนระดับ ปวช. แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน ระดับ ปวช.  
แผนกสามัญสัมพันธ์ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการจัดซื้อสื่อช่วยการสอนสาขา
งานไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

2.3 

- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือ 2.3 

 
  



๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
จ ัดทำงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์
ต ่อส ังคมและประเทศชาติ
(ต่อ) 

กลยุทธ ์ท ี ่  3.2  จ ัดหาและ
พัฒนาความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด วก ต ่ อ ก า ร จั ด
การศึกษา (ต่อ) 
 

- โครงการปร ับปร ุงหลักหล ักส ูตร
ศึกษา(อาชีวฯ) 

2.1 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน(อาชีวฯ) 

2.3 

- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 2.3 

- โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในวิทยาลัยฯ 

2.3 

- โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนส่วนกลาง 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 

1.1, 1.2, 2.2 

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชน และ
นักเรียน 

2.2, 3.1 

- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2.3 

- โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. 

1.1, 1.2,  
2.2, 2.4 

  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรียนพร้อมฝ้า 2.3 

  - โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 
Jumbo Fan พร้อมติดต้ัง 2.3 

  - โครงการจัดซื ้อโทรทัศน์ แอลอีดี 
แบบ Smart TV พร้อมติดตั ้งแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.3 

  - โครงการจัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.3 

  - โครงการจัดซื้อลิฟท์ยกรถสองเสา 
2.3 

  - โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแบบ
สกรู 2.3 

  - โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยสตาร์ท 
2.3 

  - โครงการจัดซื้อเครื่องปะยาง                  
2.3 

  - โครงการจัดซื ้อเครื ่องเจียรนัยจาน
เบรค  2.3 

  - โครงการจัดซื้อโต๊ะปฎิบัติการ พร้อม
เก้าอี้หัวกลม 2.3 

- โครงการจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์
มาร์คกิ้ง 2.3 



๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
ประเด็น 

การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบ
และกล ไกการทำน ุบำรุ ง
ศาสนา ศ ิลปะ ว ัฒนธรรม 
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1  ปลูกจิตสำนึก
ด ้ านการ ร ั ก ช าต ิ เ ท ิ ด ทู ล
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประม ุข ทำน ุบำร ุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1, 1.2, 1.3 

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1.3 

- โครงการส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ภ ูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1.2, 3.1 

- โครงการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

1.3 

- โครงการสภานักเรียน 1.3 

- โครงการจัดกิจกรรมไหว้ครู 1.3 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ปลูกจิตสำนึก
ด้านการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม
และดำเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน(อาชีวฯ) 

2.2, 3.1 

- โครงการ Big Cleaning Day 2.3 

- โครงการส ่ ง เสร ิ มการอน ุ ร ั กษ์
ส ิ ่ งแวดล ้อมในสถานศ ึกษา ช ุมชน 
สังคม 1.3 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


























