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ส่วนที่ 1  

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสถานศึกษาดงัน้ี 
     1.1 ผลสมัฤทธ์ิ 
 1. ดา้นความรู้มีค่าคะแนน 93.33 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 2. ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้มีค่าคะแนน 93.33 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 

3. ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มค่ีาคะแนน 93.85 อยูใ่นระดบัคุณภาพ 
ยอดเยีย่ม 

 4. ดา้นหลกัสูตรอาชีวศกึษา มีค่าคะแนน 100 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 5. ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษา มีค่าคะแนน 100 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 6. ดา้นการบริหารจดัการ มีค่าคะแนน 100 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 7. ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั มค่ีาคะแนน 100 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 

8. ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีค่าคะแนน 100 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม 
9. ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั มีค่าคะแนน 92.50 อยูใ่นระดบัคุณภาพ 
ยอดเยีย่ม     

     1.2 จุดเด่น 
 1. ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ ทกัษะ ไปประกอบอาชีพได ้
 2. ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3. ครูและบุคลากรในสถานศกึษา มีความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ดและใหค้วามอบอุ่นแก่นกัศึกษาท าให้
นกัศกึษามีความสุขเมื่ออยูใ่นวิทยาลยั ครูท่ีปรึกษามีขอ้มลูรายบุคคลของนกัศกึษาในหอ้งของ
ตนเอง มีความเขา้ใจผูเ้รียน ท าใหส้ามารถติดตามและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่ง
ดี   
4. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนอาจารยท่ี์ปรึกษา ในการออกเยีย่มบา้น
นกัศกึษา 

 5. สถานศึกษามีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขม้แข็ง 
6. สถานศึกษามีการด าเนินการจดัโครงการ กิจกรรมตลอดปีการศึกษา สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในดา้น  
ต่างๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค ์มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์
และเสียสละเพื่อส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร 
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มีภาวะผูน้  ากลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย และรักษา
เอกลกัษณ์ของชาติไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีเจตคติ
และกิจนิสยัท่ีดี เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและมีจิตสาธารณะ 
7. มีการเตรียมความพร้อมในดา้นการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ทั้งดา้นทฤษฏี และดา้นปฏิบติั โดยมี
การฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ในช่วงหลงัเลิกเรียน หรือมีเวลาว่างจาการเรียน จึงท าใหไ้ดรั้บรางวลั
จากการประกวด 
8. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศกึษา มกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
9. สถานศึกษามีการจดัหอ้งสมุดเอ้ือต่อการเขา้มาใช ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ศึกษาคน้ควา้ความรู้
เพ่ิมเติม 
10. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพคือระบบ VMIS 
Vocational Management Information System) 

 11. สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ตความเร็วใหบ้ริการสูงครอบคลุมพ้ืนท่ี 
12. สถานศึกษามีความร่วมมือกบัสถานประกอบในการในการพฒันาหลกัสูตร ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 13. ครูทุกคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการดูแลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 14. ครูทุกคนมีเทคนิคการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
 15. ครูทุกคนมีวิธีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 
 16. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพของครู 
 17 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 18. ผูเ้รียนระบบทวภิาคีมีรายไดจ้ากการฝึกอาชีพ 
 19. ผูเ้รียนระบบทวภิาคีมีงานท าหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

20. อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอ  านวยความ
สะดวก พร้อมใช ้สะอาดและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
21. ภูมิทศัน์ภายในวิทยาลยัมีความสวยงามจดัหาตน้ไมแ้ละปรับภูมิทศัน์ใหร่้มร่ืนรวมถึง 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ภายในวิทยาลยั จดักิจกรรมวาดผนงัอาคาร
เรียนและทางข้ึนบนัไดเป็นภาพลกัษณ์ประจ าวิทยาลยั  

 22. มีบุคลากรท่ีเชียวชาญในระบบสารสนเทศ 
 23. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 24. จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัไปใชป้ระโยชน์จริง 
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25. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนมาสามารถน าไปใชป้ระโยชนก์บัสถานศึกษาและชุมชนได้
ตรงเป้าประสงคข์องโครงงาน 

 26. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนมาสามารถน ามาพฒันาต่อยอดได ้
27. สถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการออกบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
28. ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  นกัศึกษา มีความรู้  มีศกัยภาพ  มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถน าไป
ใหบ้ริการความรู้แก่ชุมชนได ้

 29. หน่วยงาน ชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพอยา่งดีเยีย่ม 
     1.3 จุดท่ีควรพฒันา 
 1. สถานศึกษายงัขาดการเตรียมความพร้อมในการจดัสอบV-Net 
 2. ครูผูส้อนยงัขาดความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนในยคุไทยแลนด ์4.0 
 3. ผูเ้รียนยงัไม่ใหค้วามสนใจต่อการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

4. ครูและบุคลากรยงัขาดความรู้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ตามมาตรฐานการจดัการศกึษา
ระบบทวิภาคี 

 5. สถานศึกษายงัไม่มีนวตักรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
 6. ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ยงัขาดการออกแบบ ท่ีสวยงาม 
 7. ยงัไม่มีการส่งเสริมการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ 

8. ยงัขาดส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน และส่ิงอานวยความสะดวก
เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนในยคุไทยแลนด ์4.0 

 9. ฮาร์ดแวร์บางช้ิน มีระยะเวลาในการใชง้านท่ีนานมาก อาจเกิดการเสียหายหรือช ารุดได ้
     1.4 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการควรสรรหาขอ้สอบ V-Net เก่ามาติวผูเ้รียนก่อนสอบล่วงหนา้ และ
ควรปลกูฝังใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการสอบ V-Net 
2. ครูผูส้อนควรมกีารพฒันาตนเองในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแนวใหม่ ใหท้นัตามยคุไทย
แลนด ์4.0 
3.ผู ้รับผดิชอบงานทวิภาคีควรมีการประชาสมัพนัธ ์เก่ียวกบัประโยชนข์องการจดัการศึกษา
ระบบทวิภาคีใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
4. ผูบ้ริหารควรใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระบบทวภิาคี ตามมาตรฐาน
การจดัการศกึษาระบบทวภิาคี 
5. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนงบประมาณ ดา้นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียน
การสอนในยคุไทยแลนด ์4.0 



4 
 

6. ผูบ้ริหารควรด าเนินการสรรหานวตักรรมท่ีเกิดจากการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ หรือจิต
อาสาของสถานศึกษา มาด าเนินการพฒันาเป็นระบบต่อไป 
7. ผูบ้ริหารควรมอบหมายสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ช่วยใหค้วามรู้ในการ ออกแบบผลิตภณัฑข์อง
ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ 
8. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนใหส่้งผลงานเขา้ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรคใ์นเวทีระดบันานาชาติ 

2. การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสถานประกอบการ 
     1. สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
     2. สถานศึกษามีระดบัคุณภาพดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัคุณภาพ 
         ยอดเยีย่ม 
     3. สถานศึกษามีการบริหารจดัการระบบทวภิาคีท่ีมคุีณภาพ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
     4. สถานศึกษามีระบบการดูแลและแนะแนวผูเ้รียนท่ีมคุีณภาพ 
3. การจดัการศกึษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
     1. การจดัการศกึษาระบบทวภิาคี 
     2. งานเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยและภาษาองักฤษ 
     3. การจดัการเรียนการสอนลกูเสือ 
     4. สถานศึกษาคุณธรรม 
     5. การป้องกนัส่ิงเสพติดในสถานศึกษา 
     6. กิจกรรมศนูยบ่์มเพาะวิสาหกิจในสถานศกึษา 
4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice) 
     การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ไดแ้ก่  ระบบ VMIS (Vocational     
     Management Information System) 
     4.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
 การบริหารจดัการท่ีตอ้งการความรวดเร็ว แม่นย  า สามารถเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย จ  าเป็นตอ้งมี
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อน าเอามาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ซ่ึงทางวิทยาลยัเทคโนโลยไีดม้ี
การออกแบบและสร้างระบบบริหารจดัการภายในสถานศึกษาข้ึนเองโดยมีช่ือว่าระบบ VMIS (Vocational 
Management Information System) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการท่ีคล่องตวัโดยใช ้คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเลต็ 
ในการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบภายใตโ้ครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และใชค้อมพิวเตอร์แม่ข่ายในการเก็บ
รักษาขอ้มลู จึงท าใหก้ารบริหารจดัการของทางวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และสะดวกสบาย  
     4.2 วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการภายใน 
 2.เพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน 
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     4.3 กรอบและแนวคิด 
 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการขอ้มลูภายในวิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร มีการเช่ือมโยงถึงกนั สามารถ
เขา้ไปใชง้านไดส้ะดวก และน าเอาขอ้มลูเหล่านั้นมาประมวลผลเป็นสารสนเทศ ส าหรับอา้งอิง หรือ 
ประกอบการในเรียนการสอน การบริหารจดัการ เช่น งานทะเบียน การเงิน บุคคล กิจการนกัศึกษา ธุรการ 
แผนงบประมาณ วิชาการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายภายใตอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
     4.4.วิธีการด าเนินงาน 
 เร่ิมจากแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบันกัศกึษา เช่น หลกัสูตร แผนการเรียน 
เกรด การเงิน ความประพฤติ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศกึษามาออกแบบเป็นระบบยอ่ย ๆ เช่น งาน
วิชาการ งานทะเบียน งานกิจการ งานการเงิน ใหส้ามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย อีกกลุ่มกคื็อ ขอ้มลูของครูบุ
คลการ เจา้หนา้ท่ี ก็น าเอามาออกแบบเป็นระบบยอ่ย ๆ เช่น งานบุคคล แผนงบประมาณ ธุรการและอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้น าเอาทั้งหมดมารวมกบัภายใตช่ื้อว่า VMIS  
     4.5.ผลการด าเนินงาน 
 หลงัจากออกแบบและพฒันาระบบ VMIS เสร็จแลว้ก็ไดน้ ามาทดลองใชง้านโดยใหแ้ต่ละฝ่าย
ทดสอบและหาขอ้บกพร่องของระบบเพื่อน าเอาไปปรับปรุงและแกไ้ข โดยภายในระบบ VMIS ประกอบไป
ดว้ยระบบยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
 4.5.1.ระบบ e-Office 
 4.5.2.ระบบธุรการ 
 4.5.3.ระบบกิจการนกัศกึษา 
 4.5.4.ระบบการเงิน 
 4.5.5.ระบบงานบุคคล 
 4.5.6.ระบบงานแผนและงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
 4.5.7.ระบบงานวิชาการ 
 4.5.8.ระบบงานทะเบียน 
 4.5.9.ระบบการรับสมคัรนกัศึกษา 
 4.5.10.ระบบตรวจสอบของผูบ้ริหาร 
4.6.ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 ท าใหท้างวิทยาลยัมีระบบบริหารจดัการสารสนเทศภายในสถานศึกษาใชเ้องโดยสามารถ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ียงัมีสถาบนัอ่ืนท่ีมีความสนใจน าเอาระบบของเรา
ไปใชง้าน จึงก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการพฒันาระบบในคร้ังน้ี 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพืน้ฐำนของสถำนศึกษำ 

2.1 ข้อมูลพืน้เกีย่วกบัสถำนศึกษำ 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร 24 หมู่ท่ี 1 ถนนลอยเคราะห์ ซอย2 ต าบลชา้งคลาน อ  าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 
  โทรศัพท์ 053-282080  โทรสำร 053-208112 
  E-mail metroschool@hotmail.com  Website www.metro.ac.th 
  ประวตัสิถำนศึกษำ 
  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทรมีเน้ือท่ี 3 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา เร่ิมก่อตั้งข้ึนโดยนางมรกต สุวรรณชิน 
เป็นผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดท าการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536  และ
ไดเ้ปล่ียนหลกัสูตรจากกรมอาชีวศึกษาเป็นหลกัสูตรเทคโนโลยรีาชมงคล 
 
ปี พ.ศ.2538   เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเทคโนโลยลีานนา มีนายสนัน่  ปัญญากาบ เป็นอาจารยใ์หญ่ โดยจดั
การศึกษามุ่งหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทางสงัคม คือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงการ
กลา้คิด กลา้ท า กลา้น า กลา้แสดงออก เพื่อใหส้มกบัโลกยคุปัจจุบนั ทางโรงเรียนไดพ้ฒันาดา้นอาคาร
สถานท่ี บุคลากร การเรียนการสอน โดยการน าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบนัอ่ืนเขา้
มาพฒันาการเรียนการสอนเพื่อจะใหเ้ป็นสถาบนัท่ีมีการพฒันาการตลอดเวลา 
   
ปี พ.ศ.2540  ไดเ้ปิดท าการสอนในระดบั ปวส. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
สาขาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และสายวิชาศิลปกรรม สาขาศิลปกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ืองในสายวิชาชีพ 
 
ปี พ.ศ.2541   ไดข้ออนุญาตเปล่ียนหลกัสูตรระดบัชั้น ปวช. จากหลกัสูตรเทคโนโลยรีาชมงคล 2535 เป็น
หลกัสูตรกรมอาชีวศกึษา 2538 และระดบัชั้น ปวส. จากหลกัสูตรเทคโนโลยรีาชมงคล 2538 เป็นหลกัสูตร
กรมอาชีวศกึษา 2540  
 
ปี พ.ศ.2541   ไดเ้ปล่ียนผูอ้  านวยการจากนางมรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพฒัน์  สุวรรณชิน  และเปล่ียน
อาจารยใ์หญ่จากนายสนัน่ ปัญญากาบ เป็นนายมารุต  ศิริธร โดยไดน้ าเอาความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มา
จดัการเรียนการสอนใหท้นัยคุปัจจุบนั มกีารพฒันาอาคารสถานท่ี พฒันาบุคลากร กระบวนการเรียนการ
สอนและพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนเพ่ือพร้อมท่ีจะออกไปรับใชส้งัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

http://www.metro.ac.th/
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ปี พ.ศ.2542  ไดเ้ปล่ียนผูจ้ดัการจากนางมรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพฒัน์  สุวรรณชิน และยงัด ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการ   พฒันาการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
       
ปี พ.ศ.2544  ไดข้ออนุญาตเปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนเมโทรเทคโนโลยแีละขยายหลกัสูตรอาชีวศกึษา
ระดบั ปวช.และปวส.เพ่ิมอีก  
2 สาขา คือ สาขาวิชาช่างยนต ์งานเทคโนโลยยีานยนต ์สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ งานอิเลก็ทรอนิกส์
ทัว่ไป งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 
ปี พ.ศ.2547  ไดข้ออนุญาตเพ่ิมประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางดา้นเทคโนโลยขีองเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงจะเป็น ICT City 
 
ปี พ.ศ.2547  ไดรั้บการประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) คร้ัง
แรก ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
ปี พ.ศ.2550  ไดรั้บการประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) คร้ังท่ี
สอง ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
ปี พ.ศ.2551   ไดป้รับเปล่ียนต าแหน่งผูบ้ริหารโดยใหน้างมรกต สุวรรณชิน ด ารงต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาต 
ดร.กิตติพฒัน์ สุวรรณชิน ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการและนายมารุต ศิริธร  ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ 
 
ปี พ.ศ.2551   ไดรั้บรางวลัสถานศึกษารางวลัพระราชทานระดบัอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเลก็ ประจ าปี
การศึกษา 2551 
 
ปี พ.ศ. 2554  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา จากส านกัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนผลการประเมินอยูใ่น 
ระดบัดีมาก  
 
ปี พ.ศ. 2555  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม  จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.)  
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก 
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  กำรจดักำรศึกษำ 
  ประเภทวิชาท่ีเปิดสอน 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
  - สาขาวิชาช่างยนต ์   สาขางานยานยนต ์
  - สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์  
  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขางานสถาปัตยกรรม 
     ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
  - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 
  - สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
      สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
  - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 2. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  สภำพชุมชน 
  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทรตั้งอยูใ่จกลางเมือง ใกลก้บัชุมชนลอยเคราะห์ ดา้นหนา้ติดกบัวิทยาลยั
เทคโนโลยพีาณิชยการเชียงใหม่ ดา้นหลงัติดกบัโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ   
  สภำพเศรษฐกจิ 
  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทรตั้งอยูใ่จกลางเมือง ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว  มีชาวต่างชาติอยูร่อบบริเวณ
สถานศึกษา เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวมีนกัท่องเท่ียวหลายเช้ือชาติเขา้มาท่องเท่ียวต่อปีเป็นจ านวน
มาก 
  สภำพสังคม 
  เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีอนุรักษว์ฒันธรรม มีประเพณีท่ีดีงาม มีการสืบสานประเพณีอยา่งต่อเน่ือง
เช่นสงกรานต ์ลอยกระทง สงัคมเป็นสงัคมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ผูค้นมีอธัยาศยัน ้ าใจงาม  
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2.2 แผนภูมกิำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิำค ี ทวศึิกษำ รวม 

ปวช.1 98 0 0 98 

ปวช.2 105 0 0 105 

ปวช.3 98 0 0 98 

รวม ปวช. 301 0 0 301 

 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิำค ี รวม 

ปวส.1 65 0 65 

ปวส.2 48 31 79 

รวม ปวส. 113 31 144 

   
 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับช้ัน แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 165 67 40.61 

ปวส.2 65 58 89.23 

รวม 230 125 54.35 

  
 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับช้ัน แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 101 65 64.36 

ปวส.2 91 72 79.12 

รวม 192 137 71.35 

  
 
 
 



11 
 

 ข้อมูลบุคลำกร 

 
ประเภท 

  

ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิำชีพ
(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน)  

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการ/  
รองผูอ้  านวยการ/ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

3 1 0 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ 
 ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 

ขา้ราชการพลเรือน 0 0 0 

พนกังานราชการครู 0 0 0 

พนกังานราชการ(อ่ืน) 0 0 0 

ครูพิเศษสอน 0 0 0 

เจา้หนา้ท่ี 0 0 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนกังานขบัรถ/ ฯ) 

5 0 0 

รวม ครู 

รวมทั้งส้ิน 41 

    
 ข้อมูลหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวชิำ ระดับ ปวช.(สำขำวชิำ) ระดับ ปวส.(สำขำวชิำ) รวม(สำขำวชิำ) 

อุตสาหกรรม 3 4 7 

พาณิชยกรรม 0 0 0 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

26 26 26

7

26 26

26

26

27
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ประเภทวชิำ ระดับ ปวช.(สำขำวชิำ) ระดับ ปวส.(สำขำวชิำ) รวม(สำขำวชิำ) 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 1 1 

รวมทั้งส้ิน 3 5 8 

   
ข้อมูลอำคำรสถำนที ่

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลงั) 

อาคารเรียน 3 

อาคารปฏิบติัการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งส้ิน 7 

 ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 90000.00 

งบด าเนินงาน 10670148.00 

งบลงทุน 1237700.00 

งบเงินอุดหนุน 1494210.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 1763000.00 

รวมทั้งส้ิน 15255058.00 

2.4 ปรัชญำ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
  ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสงัคม 
  อตัลกัษณ์ 
  ช่างสุภาพ 
  เอกลกัษณ์ 
  องคก์รแห่งความสุข 
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2.5 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 

  วสัิยทัศน์ 
  ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศกึษาอยา่งมีคุณภาพ ผูส้ าเร็จการศกึษาเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ 
และสามารถประกอบอาชีพได ้ดว้ยการบริหารจดัการ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  พนัธกจิ 
1.พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีความรู้ มีทกัษะและการประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2.พฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษาโดยใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
4.สนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั 
5.ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  
6.ส่งเสริมการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั  
7.สนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายส าคญัสถานศกึษาส 
8.พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา และมาตรฐาน
สถานศึกษา 
  เป้ำประสงค์ 
1.ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2.การจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
3.การบริหารสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ 
4.บริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายตน้สงักดั 
5.ทุกภาคส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
6.ครูและผูเ้รียนมีผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7.บริหารจดัการตามนโยบายส าคญัของสถานศึกษา 
8.สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  ยุทธศำสตร์ 
1.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศกึษา 
2.พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3.สนบัสนุนการพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและปัจจยัพ้ืนฐาน 
4.ส่งเสริมการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายตน้สงักดั 
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5.ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการมีส่วนร่วม 
6.สนบัสนุนการน าผลงานไปใชป้ระโยชน ์
7.ส่งเสริมการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายสถานศกึษา 
8.พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นระบบ 
  กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมระบบการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
2.พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ระกอบการ 
4.เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
5.เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ 
6.ส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
7.ส ารวจความความพึงพอใจสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษาทุกระดบั 
8.พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
9.ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
10.พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบทุกสาขางาน 
11.ส่งเสริมใหค้รูมีการจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัใหม้ีคุณภาพ 
12.ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
13.สนบัสนุนใหค้รูมีการบริหารชั้นเรียนโดยใชข้อ้มลูผูเ้รียนรายบุคคล 
14.ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาดูงานใหแ้ก่นกัศึกษาทุกชั้นปี 
15.จดัการประเมินผลการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 
16.ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    
17.ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
18.จดัใหม้ีระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
19.สรรหาระบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศใหค้รอบคลุมภายใน
สถานศึกษา 
20.พฒันาอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานใหพ้ร้อมใช ้
21.จดัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
22.พฒันาหอ้งสมุด 
23.ติดตามนโยบายส าคญัจากหน่วยงานตน้สงักดั 
24.ส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
25.มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
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26.ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการหน่วยงาน ในการจดัการศึกษา 
27.ส่งเสริมใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญ เฉพาะดา้นเขา้มาใหค้วามรู้ 
28.สนบัสนุนการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
29.สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
30.ส่งเสริมผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
31.ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
32.ส่งเสริมให ้ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัมีการน าไปใชป้ระโยชน์จริงใน
ระดบัประเทศหรือ ไดรั้บรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
33.จดัท าแผนการแนะแนวการศึกษา แผนการตลาดและประชาสมัพนัธเ์พ่ือเพ่ิมผูเ้รียน 
34.ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัโครงการดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
35.จดัท าแผนการป้องกนัผูเ้รียนออกกลางคนั 
36.ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัโครงการเพื่อร่วมมือกบัสถานศึกษาและชุมชนเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
37.พฒันาระบบการประกนัคุณภาพใหเ้ป็นระบบ 
 
2.6 เกยีรตปิระวตัขิองสถำนศึกษำ 
 รำงวลัและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

สญัญาณเตือนไฟเล้ียวจกัรยาน รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

อุปกรณ์ช่วยหยอดปุ๋ยเมด็ส าหรับกะหล ่าดอก รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนในการเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพติด 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่ 

เปิดโลกกวา้งแห่งการเรียนรู้ สู่การศกึษาต่อและ
อาชีพ 

ชนะเลิศ จงัหวดั โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

เคร่ืองมือตดัและกรีดใบตอง รองชนะเลิศ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงใหม ่

ร่วมจดันิทรรศการ รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั โรงเรียนสนัทรายวิทยาคม 

เคร่ืองอดัถ่านเช้ือเพลิงชีวมวลจากกอ้นเช้ือเห็ด รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
วิจยัแห่งชาติ 

ร่วมจดันิทรรศการและแนะแนวการศกึษาต่อ รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั โรงเรียนแม่แตง 
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รำงวลัและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

สิบเอกพชร เทพปัน  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสาวรสสุคนธ ์ล าจวน  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายอษัฎากร ค าโชติรส  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10   

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายนพฉตัร กิติยา  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10   

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายนฤเดช ค๊ะณาระต๊ะ  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายรัชชยั ภิรมศรี  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

ว่าท่ีร้อยตรีนพดล เอ่ียมใจ  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายวริทธ์ิพล บุณยเดชาวรรธน์  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายสรายทุธ บุญเลา  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย  
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายทิฐิกร ล าเจียกหอม  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสาวณัฐปภสัร์พงศ ์ธนาภคั  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสาวพงษว์ิภา เทวีลาภรณ์  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายกิตติชยั ตนตรง  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายณัฐภูมิ จาระธรรม  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสุชาดา บาลี  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย  

นายสุรัช ทองแกว้  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสาวรินรดา ยอดกนัตี  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายอณัณพ พรมดี  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวมณชนก มโนราช  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายจิตรพงษ ์ปินตาปวง  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสาวพิมวลี วงคศ์ภุชาติ  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

ว่าท่ีร้อยตรีปานประทีป แสงเมือง  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นางสาวชญาญรั์ฏฐ ์คุณยศยิง่  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายสุวฒัน์ สุริยาวงค ์ 
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 
  

นายเสกสรร การใจเยน็  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายมนตรี เมาะศรี  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายนพดล จิระนนัทราพร  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวแสงดาว อุษา  
รางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการดา้นวจิยัและ
นวตักรรมส่ือการสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี10  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

   
รำงวลัและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายอณัณพ พรมดี  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐปภสัร์ พงคธ์นาภคั  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายทิฐิกร ล  าเจียกหอม  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนพฉตัร กิติยา  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนพดล เอ่ียมใจ  
ครูดีศรีสถาบนั 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวรสสุคนธ ์ล  าจวน  
ครูดีศรีสถาบนั 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน 

นายมารุต ศิริธร  
ครูดีศรีสถาบนั 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน 

นายวิชชุกร บวัค าซาว  
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวณัฐปภสัร์ พงศธ์นาภคั  
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั กระทรวงศึกษาธิการ 

สิบเอกพชร เทพปัน  
วิจยั เร่ือง การพฒันาอุปกรณ์ช่วยติดตั้งระบบดิส
เบรกรถยนต ์

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชชุกร บวัค าซาว สิบเอกพชร เทพปัน  
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผลงาน เคร่ืองมือตดัและกรีด
ใบตอง 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงใหม ่

นายปรัชญา ท าเสามลู  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวริทธ์ิพล บุณยเดชาวรรธน์  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสรายทุธ บุญเลา  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสุวฒัน์ สุริยาวงศ ์ 
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอน ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 11 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 
รำงวลัและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายพิเชษฐ ์หลีเจ๊ียะ  
นายสุวิท อุตะมะ  
รางวลัเชิดชูเกียรติ ผูอุ้ทิศตนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแบบอยา่งดีงานต่อสงัคม 

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัเชียงใหม่ 

นายจกัรี เตชะเลิศพนา  
รางวลันกัศกึษาพระราชทานความเป็นเลิศดา้น
อาชีวศึกษา  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

นายสุริยนั ศรีลิมปนนท ์ 
นายวีระวฒัน์ บุญเรือง  
นายก าชยั สมใจ  
รางวลัเยาวชนดีเด่น ประจ าปี2560 

ชนะเลิศ จงัหวดั เทศบาลนครเชียงใหม่ 

นายธิชากร ชลาศรี  
รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนักีฬาคริกเกต 
ซีเกมส์คร้ังท่ี29 ประเทศมาเลเซีย  

ชนะเลิศ นานาชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศ
ไทย 

นายจกัรี เตชะเลิศพนา  
รางวลัผูม้ีความประพฤติดี เน่ืองในพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ2560 ไดแ้ก่  

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานพระพุทธศาสนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

นายสุวิท อุตะมะ  
ออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายพฒันวชัร์ ชยัสุวรรณ  
นางสาวทศันีย ์ทนาวา  
การเขียนแบบก่อสร้าง  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายแดง ใจค า  
นายพิภพภทัร เผอืกโสภา  
การประกอบและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอาทิตย ์นนทกิ์ติ  
ออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอมัรินทร์ ฤทธิวงศ ์ 
นายพชรพล จิตประไพ  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนิธิศ แสงอรุณ  
งานรถจกัรยานยนต ์

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธีรพร โควานนัท ์ 
การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกมลสวสัด์ิ จินะปัน  
นายมงคล สุภา  
การประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกองทพั ตาดี  
งานเคร่ืองล่างรถยนต ์

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายทกัดนยั จาละ นายรวกิร มีโพธ์ิ  
วิชาเคร่ืองเสียง 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายธนพนธ ์ชนชนะชยั  
วงจรดิจิตอล 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายจีรภทัร พึ่งพินิจ  
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายอารักษ ์ แยเ้ปียง  
การส่ือสารดาวเทียม 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวรรณ ลุงมา  
งานปรับอากาศเคร่ืองยนต ์

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายภูริเดช มหาวนัวงค ์ 
งานเคร่ืองล่างและส่งก าลงัยานยนต ์

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายมงคล คภูานุมาต นายวิสุทธ์ิ มาเยอะ  
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐด์า้นพฒันาคุณภาพชีวิต 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายหิรัญชยั ค  ามาพร  
งานไฟฟ้ายานยนต ์

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายแดง เอ้ือเก้ือ  
งานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายจาลุโลจน์ จิรัญญาถาวโรจน์  
งานฝึกฝีมือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนิธิศ แสงอรุณ  
งานจกัรยานยนต ์

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายเอกพล แซ่ป๋า  
นายธงชยั โพเก  
นายอภิรักษ ์ปัญต๊ะ  
นายอนวชั ฝ้ันอยา่ง  
นายพนมชยั มาลีบุญเลิศ  
นายณภทัร พจนาพาที  
นายทศพล แซ่ป๋า  
นายธนโชติ ไชยค าวงั  
นายก าชยั สมใจ  
นายวศิน – 
นายเฉลิมขวญั หอมนวล  
ฟุตบอลชาย7คน 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายเกียรติศกัด์ิ ภยัปัด  
นายณภทัร ยะผล  
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการประกอบอาชีพ 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
  

นายจกัรี แกว้ดี  
นายวรพล ชนชนะชยั  
นายธนพล ชนชนะชยั  
นายธีรพงศ ์นนัทะโคตร 
นายชาญกิจ เป็งมาลยั 
นายวิชยั โชติเวทยอ์นุกุล  
นายศกัด์ิศิริ ขุนขิ  
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการประกอบอาชีพ 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายศุภวฒัน์ พนัธุวงษ ์ 
นายวุฒิชยั นนัต๊ิ  
นายพนมชยั มาลีบุญเลิศ  
นายนิธิศ แสงอรุณ  
นายภานุพงค ์จนัตา  
นายฤทธิไกร ดอกอินทร์  
นายรวกิร มีโพธ์ิ  
นางสาวนอ้ยหน่า ปู่เมือง  
นายจีรภทัร พึ่งพินิจ  
นายธีรนยั สุริยะ  
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายบูรพา หนัน่นะ  
นายนพณติั ธรรมชยั  
นายธีรภพ พาสุ  
นายสิทธิชยั พิสนัเลิศ  
นายชาญวิทย ์มลูเมือง  
นายอดิสวร เขยกลาง  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัป์สมเด็จ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายสุวิท อุตะมะ  
นายอนุกลู สิริเจริญพร  
นายการันย ์วรรณะ  
นายกิตติพงษ ์มานะจิตเจริญ      วอลเลยบ์อลชาย 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

  
รำงวลัและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวธีรพร โควานนัท ์ 
นายอลงกรณ์ ใจวงั  
ทกัษะการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุริยนั ศรีลิมปนนท ์ 
นายกิตติพิชญ ์จิรัญญาถาวรโรจน์  
ทกัษะงานรถจกัรยายนต ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเมาคีละ สีป ู 
นายกฤษฎา อุปชา  
ทกัษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง
เคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรวกิร มีโพธ์ิ 
 นายสุวิท อุตะมะ  
ทกัษะการแข่งขนัออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์  

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

.นายกมลสวสัด์ิ จินะปัน  
นายมงคล สุภา  
ทกัษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธีรพร โควานนท ์ 
นายอลงกรณ์ ใจวงั  
ทกัษะการออกแบบสถาปัตยกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



28 
 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายคนาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง  
งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายจิรกิตต ์มลูแกว้  
เคร่ืองยนตเ์ลก็ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายกองทพั ตาดี  
ปรับอากาศรถยนต ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายบรรพต มอแอ  
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้  

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นางสาวอจัฉราวรรณ ค าชยัวงค ์ 
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์  

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายอดิสวร เขยกลาง นายนิด ลุงต๊ะ  
เคร่ืองเสียง  

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายสงกรานต ์เลิศรัตน์ นายศภุกร อินทมาส  
วงจรดิจิตอล  

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33  

นายจกัรกฤษ ปินตาไฝ  
งานจกัรยานยนต ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายอาทิตย ์เลาหาง  
วิชางานเคร่ืองล่างส่งก าลงั  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 



29 
 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายทกัษด์นยั จาละ  
นายอนุวตัร เพง็เท่ียง  
วิชาการติดตั้งจานดาวเทียม 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33  

นายกิตติพงษ ์มานะจิตเจริญ  
การสร้างเวบ็ไซด ์ 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายธนพนธ ์ชนชนะชยั  
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟตแ์วร์  

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายจกัรี แกว้ดี  
รายวิชาการตดัต่อดิจิตอล  

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายภาคภูมิ ค าปวน  
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33  

นายพิภพภทัร เผอืกโสภา  
นายเจษฎาภรณ์ หนอ้ยเยน็  
การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มลู 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 33 

นายอนุชาย ลุงซอ  
นายกองทพั ตาดี  
นายคณิศร จองค า  
นายวชัรพงษ ์ดีนะ  
นายแสงเรือง จ่ิงตามน  
นายสมบูรณ์ มาเยอะ  
ผลงาน อุปกรณ์ช่วยหยอดปุ๋ยเมด็ส าหรับกะหล ่า
ดอก 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรวฒัน์ แสงเพชรไพบูลย ์ 
นายฉตัรดนยั ชยัรักษว์ารี  

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายสายนัต ์ถาวรวิจิตร  
ผลงาน เคร่ืองมือตดัและกรีดใบตอง 

นางสาวพวงผกา ฟ่ันแบน 
 นายธนดล เงินค าจนัทร์  
นายวีระชยั จะฟะ 
 นายเมือง วงมา  
ผลงาน สญัญาณเตือนไฟเล้ียวจกัรยาน 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุริยนั ศรีลิมปนนท ์ 
นายกิตติพิชญ ์จิรัญญาถาวโรจน์  
ทกัษะงานจกัรยานยนต ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภาวิดา จ้ียะสถาน  
นางสาวชาลิดา นาคทรัพย ์ 
ทกัษะการออกแบบสถาปัตยกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มาตรฐานการศกึษาของวิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน 12 ประเด็น ดงัน้ี  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พงึประสงค์ 
   การจดัการอาชีวศกึษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาใหม้ีความรู้ มี
ทกัษะและการประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศกึษา และมคุีณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
  ผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดบัการศกึษา 
1.2 ด้ำนทกัษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดบัการศกึษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการด ารงชีวิต
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
  ผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มจิีตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูท่ีมคุีณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ี
ก  ากบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  
2.1 ด้ำนหลกัสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมใหท้นั
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.2 ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศกึษาและมีจ  านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดบัการศกึษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน ก  ากบั ดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอน
รายวิชาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมทิศัน์ อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน ศนูยว์ิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้
สงักดัหรือหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มกีารจดัท า
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงัน้ี 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมอืในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจดัการศกึษา การจดัทรัพยากรทางการศกึษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวจิยั 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดย
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
มำตรฐำนที่ 4 กำรบริหำรจดักำรภำยในสถำนศึกษำ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศกึษา ตามนโยบายของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  
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4.1 ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาจดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันา
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ประกอบดว้ยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยด าเนินการตามท่ีก  าหนดไวใ้นแนวทางการประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4.2 กำรเพิม่ผู้เรียน 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้  าหนดการเพ่ิมผูเ้รียนข้ึนในทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของ
สถานศึกษาจากจ านวนผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
4.3 กำรจดักจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
  สถานศึกษาจดัใหม้ีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีสุขภาพแข็งแรง มีการพฒันาบุคลิกภาพ 
เสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนใหม้ีอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติด และการกระท าผดิ
ขั้นร้ายแรงของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4  
ผลกำรประเมนิคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พงึประสงค์ 
       1) ด้ำนควำมรู้ 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษา
ใหม้ีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน 
หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษา ระดบั 
ปวช. และ ปวส. โดยมีกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์ 1 ส่งเสริมระบบการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
กลยทุธท่ี์ 2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ระกอบการ 
กลยทุธท่ี์ 4 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 5 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ 
กลยทุธท่ี์ 6 ส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
กลยทุธท่ี์ 7 ส ารวจความความพึงพอใจสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศกึษาทุกระดบั 
กลยทุธท่ี์ 9 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 30 ส่งเสริมผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
กลยทุธท่ี์ 31 ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐง์านสรางสรรค หรืองานวจิยั 
กลยทุธท่ี์ 32 ส่งเสริมใหผ้ลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสรางสรรค หรืองานวิจยัมกีารน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัประเทศหรือ ไดรั้บรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจยั 

จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัเช่น โครงการเยีย่มบา้น
นกัศกึษา โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โครงการประชุมผูป้กครองและนกัศึกษาเพื่อรับผลการเรียน 
โครงการเมโทรสมัพนัธ ์โครงการกีฬาสี  โครงการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ โครงการเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนกัศกึษาท่ีจบ
การศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบและสรุปผลการสอบV-NET โครงการส ารวจการมีงานท า
และศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศกึษา โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ โครงการแสดงผลงาน โครงงาน 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐข์องครูและนกัศึกษา 

ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้าง ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
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Learning)โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน
ใหม้ีทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของสถานศึกษา  
เป้าหมาย   สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศกึษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนกัศึกษาแรกเขา้ 
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาเทียบกบัจ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ ร้อยละ 71.35 
2. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
เป้าหมาย  ผูเ้รียนท่ีประสบผลส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 70 
ผลสมัฤทธ์ิ  จ  านวนผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเป็น
ร้อยละ 88.13 
3. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
เป้าหมาย   สถานศึกษามีนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์มีคุณภาพ สร้างเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
ผลสมัฤทธ์ิ มีจ  านวนผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัทั้งหมด  28  ช้ินงาน  
แบ่งเป็น 1. ระดบั ปวช. 13 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 10 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน  
ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั 1 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน 
  2. ระดบั ปวส. 15 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 15 ช้ินงาน 
4. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
เป้าหมาย   นกัศึกษาไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ระดบัชาติ  
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพจ านวน 33 คน 
แบ่งเป็น  ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัจงัหวดั 12 คน 
  ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 2 คน 
  ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 19 คน 
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยมีผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80  
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียน ระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 และ ระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในคร้ังแรก มีจ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92  
6. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ ร้อยละ 50 ของผูล้งทะเบียนครบทุกรายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  
(V-NET) จ านวน 111 คน แบ่งเป็น ระดบั ปวช. 56 คน ระดบั ปวส. 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.08  
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7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศกึษา 
เป้าหมาย   ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  ร้อยละ 80  
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในปี 2560 ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อคิดเป็นร้อย
ละ 84 

2) ด้ำนทักษะและกำรประยกุต์ใช้ 
วธิีด ำเนินกำร  

สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาดา้น
อาชีวศึกษาท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นทกัษะวิชาชีพ และดา้นทกัษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะท่ีดีไดท้ั้งระดบั ปวช. และปวส. ตามกลยทุธด์งัน้ี  
กลยทุธท่ี์ 1 ส่งเสริมระบบการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
กลยทุธท่ี์ 3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ระกอบการ 
กลยทุธท่ี์ 4 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 5 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ 
กลยทุธท่ี์ 6 ส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
กลยทุธท่ี์ 7 ส ารวจความความพึงพอใจสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศกึษาทุกระดบั 
กลยทุธท่ี์ 8 พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยทุธท่ี์ 9 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 30 ส่งเสริมผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
กลยทุธท่ี์ 31 ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั 
กลยทุธท่ี์ 32 ส่งเสริมให ้ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์์  งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัประเทศหรือ ไดรั้บรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั 

จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหม้ีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษา  งานประชุมเครือข่ายผูป้กครอง โครงการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ งานเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนกัศึกษาท่ีจบการศกึษา  
งานจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนกัศกึษาท่ีจบการศึกษา  งานเตรียมความพร้อมในการสอบและสรุปผล
การสอบV-NET  งานประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศกึษาหรือ
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ผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  งานรวบรวมผลการด าเนินงานผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  งานสนบัสนุนโครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยัครู
และนกัศึกษา  โครงการแสดงผลงาน โครงงาน  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐข์องครูและนกัศึกษา  งานรวบรวม
โครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ครูและนกัศึกษา 

ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้าง ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
Learning)โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน
ใหม้ีทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของสถานศึกษา  
เป้าหมาย สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศกึษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนกัศึกษาแรกเขา้ 
ผลสมัฤทธ์ิ จ  านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ ร้อยละ 71.35 
2. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
เป้าหมาย ผูเ้รียนท่ีประสบผลส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 70 
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเป็น
ร้อยละ 88.13 
3. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
เป้าหมาย   สถานศึกษามีนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์มีคุณภาพ สร้างเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
ผลสมัฤทธ์ิ มีจ  านวนผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัทั้งหมด  28  ช้ินงาน  
แบ่งเป็น 1. ระดบั ปวช. 13 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 10 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน  
ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั 1 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน 
  2. ระดบั ปวส. 15 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 15 ช้ินงาน 
4. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
เป้าหมาย   นกัศึกษาไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ระดบัชาติ 
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพจ านวน 33 คน 
แบ่งเป็น ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัจงัหวดั 12 คน 

ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 2 คน 
ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 19 คน 

5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยมีผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80  
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ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียน ระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 และ ระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในคร้ังแรก มีจ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92 
6. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ ร้อยละ 50 ของผูล้งทะเบียนครบทุกรายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวน 111 คน แบ่งเป็น ระดบั ปวช. 56 คน ระดบั ปวส. 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.08  
7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศกึษา 
เป้าหมาย   ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในปี 2560 ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อคิดเป็น 
ร้อยละ 84 
8. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
เป้าหมาย   ครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ร้อยละ 100 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครบทุกคน คิดเป็น  
ร้อยละ 100 

3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 การจดัการอาชีวศกึษาเป็นการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีความรู้  มีทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษาของแต่ละระดบัการศึกษา โดยมุ่งเนน้ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ยการ จรรยาบรรณวชิาชีพ       เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี  ภูมิใจ และรักษา
เอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตามบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ตามกลยทุธด์งัน้ี  
กลยทุธท่ี์ 1 ส่งเสริมระบบการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
กลยทุธท่ี์ 3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ระกอบการ 
กลยทุธท่ี์ 4 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 5 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ 
กลยทุธท่ี์ 6 ส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
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กลยทุธท่ี์ 7 ส ารวจความความพึงพอใจสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศกึษาทุกระดบั 
กลยทุธท่ี์ 9 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 28 สนบัสนุนการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 29 สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
กลยทุธท่ี์ 30 ส่งเสริมผูเ้รียนดา้นนวตักรรม สิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
กลยทุธท่ี์ 31 ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
กลยทุธท่ี์ 32 ส่งเสริมให ้ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัประเทศหรือ ไดรั้บรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจยั 

จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อก  าหนด
โครงการตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษา/งานประชุมเครือข่ายผูป้กครอง/โครงการ MT THAILAND 2018/กิจกรรมชมรม/โครงการส่งทา้ย
ปีเก่าตอ้นรับปีใหม่/โครงการ Good Bye Senior/โครงการสร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/โครงการคดัแยก
ขยะก่อนท้ิง/กิจกรรมบริจาคโลหิต/โครงการเลือกตั้งองคก์รนกัศึกษา/โครงการพิธีไหวค้รู/โครงการวนั
ส าคญัในสถานศึกษา/กิจกรรมสร้างวนิยัเร่ิมดว้ยกิจกรรมหนา้เสาธง/โครงการสถานศึกษาคุณธรรม/
โครงการออมสุข/โครงการวยัใสห่างไกล SEX/โครงการเมโทรสมัพนัธ/์กิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร
เสพติด/กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศกึษา/7.งานนกัศึกษาวิชาทหาร/โครงการสานสมัพนัธส์ถาบนั
นอ้งพี่/โครงการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ/งาน
เตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนกัศึกษาท่ีจบการศกึษา/งานจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับนกัศึกษาท่ีจบการศกึษา/งานเตรียมความพร้อมในการสอบและสรุปผลการสอบV-NET/งานประเมิน
ความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา/งานรวบรวมผลการด าเนินงานผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/โครงการแข่งขนั
ทกัษะวิชาชีพ/งานพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี/โครงการบริการชุมชน/กิจกรรมร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก/งานสนบัสนุนโครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยัครูและนกัศึกษา 

ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน ขอ้ท่ี 3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยม และวฒันธรรม เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของสถานศึกษา  
เป้าหมาย   สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศกึษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนกัศึกษาแรกเขา้ 
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ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาเทียบกบัจ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ ร้อยละ 71.35 
2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
เป้าหมาย   มีผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ผลสมัฤทธ์ิ   ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 86.07 
3. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนท่ีประสบผลส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 70 
ผลสมัฤทธ์ิ   ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 คิดเป็นร้อยละ 88.13 
4. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
เป้าหมาย   สถานศึกษามีนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์มีคุณภาพ สร้างเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
ผลสมัฤทธ์ิ มีจ  านวนผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัทั้งหมด  28  ช้ินงาน  
แบ่งเป็น 1. ระดบั ปวช. 13 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 10 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน  
ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั 1 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน 
  2. ระดบั ปวส. 15 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 15 ช้ินงาน 
5. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
เป้าหมาย   นกัศึกษาไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ระดบัชาติ 
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพจ านวน 33 คน 
แบ่งเป็น  ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัจงัหวดั 12 คน 
  ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 2 คน 
  ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 19 คน 
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยมีผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80  
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียน ระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 และ ระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในคร้ังแรก มีจ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92 
7. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) 
เป้าหมาย   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ ร้อยละ 50 ของผูล้งทะเบียนครบทุกรายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวน 111 คน แบ่งเป็น ระดบั ปวช. 56 คน ระดบั ปวส. 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.08 
8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศกึษา 
เป้าหมาย   ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
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และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในปี 2560 ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  
คิดเป็นร้อยละ 84 
9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เป้าหมาย   สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวชิาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่งนอ้ย 4 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชน 10 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา  ผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
จุดเด่น  
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ ทกัษะ ไปประกอบอาชีพได ้
2. ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3. ครูและบุคลากรในสถานศกึษา มีความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ดและใหค้วามอบอุ่นแก่นกัศึกษาท าใหน้กัศกึษามี
ความสุขเมื่ออยูใ่นวิทยาลยั ครูท่ีปรึกษามีขอ้มลูรายบุคคลของนกัศึกษาในหอ้งของตนเอง มีความเขา้ใจ
ผูเ้รียน ท าใหส้ามารถติดตามและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี   
4. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนอาจารยท่ี์ปรึกษา ในการออกเยีย่มบา้นนกัศึกษา 
5. สถานศึกษามีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขม้แข็ง 
6. สถานศึกษามีการด าเนินการจดัโครงการ กิจกรรมตลอดปีการศึกษา สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในดา้น
ต่างๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค ์มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยแ์ละเสียสละ
เพื่อส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มภีาวะผูน้  ากลา้
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ร่วมพฒันาภมูิปัญญาไทย และรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทยมี
จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดี เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและมีจิตสาธารณะ 
7. มีการเตรียมความพร้อมในดา้นการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ทั้งดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติั โดยมกีารฝึกซอ้ม
อยา่งสม ่าเสมอ ในช่วงหลงัเลิกเรียน หรือมีเวลาว่างจาการเรียน จึงท าใหไ้ดรั้บรางวลัจากการประกวด 
จุดที่ควรพฒันำ  
1. สถานศึกษายงัขาดการเตรียมความพร้อมในการจดัสอบV-Net 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการควรสรรหาขอ้สอบ V-Net เก่ามาติวผูเ้รียนก่อนสอบล่วงหนา้ และควรปลกูฝัง
ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการสอบ V-Net 
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4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 
1) ด้ำนหลกัสูตรอำชีวศึกษำ 

วธิีด ำเนินกำร  
สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อใชห้ลกัสูตรสูตรฐานสมรรถนะท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน มกีารปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามกลยทุธด์งัน้ี  
กลยทุธท่ี์ 10 พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบทุกสาขางาน 

จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศกึษา 2561 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานพฒันาหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา 

ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3.ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพมนุษย ์ ขอ้ท่ี 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
เป้าหมาย   มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งนอ้ย 1 รายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะจ านวน 1 วิชา ไดแ้ก่ รายวิชา งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 
รหสัวิชา 2101-9005  
2. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย   สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองครบทุกสาขางาน ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง จ  านวน 7 สาขางาน คิดเป็น ร้อยละ 87.5 
3. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
เป้าหมาย   ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมคุีณภาพครบทุกรายวิชา 
4. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 
เป้าหมาย   ครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครบทุกคน คิดเป็น  
ร้อยละ 100 
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2) ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 2.1 กำรจดักำรเรียนกำรสอน 
วธิีด ำเนินกำร  

สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อใหส้ถานศึกษามีครูท่ีมีวุฒิการศกึษา
และมีจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเพ่ือเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศกึษาและการประเมนิผลการเรียนของแต่ละ
หลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน ก  ากบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอนรายวิชาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 
ตามกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์ 11 ส่งเสริมใหค้รูมีการจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัใหม้ีคุณภาพ 
กลยทุธท่ี์ 12 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
กลยทุธท่ี์ 13 สนบัสนุนใหค้รูมีการบริหารชั้นเรียนโดยใชข้อ้มลูผูเ้รียนรายบุคคล 
กลยทุธท่ี์ 15 จดัการประเมินผลการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 16 ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    

จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  งานจดัท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั งานนิเทศการสอนครู งานจดัท าระบบสารสนเทศผูเ้รียนรายบุคคล งานพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3.ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพมนุษย ์ขอ้ท่ี 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ขอ้ท่ี 3.1
การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการพฒันาทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การจดัการเรียนการสอน 
เป้าหมาย   ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 100 
2. การบริหารจดัการชั้นเรียน 
เป้าหมาย   ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียน  
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียนร้อยละ 100  
3. การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เป้าหมาย   จ  านวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอน 
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ผลสมัฤทธ์ิ   มีห้องเรียนหอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอนครบทุก
หอ้ง 

3) ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
วธิีด ำเนินกำร  

สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารจดัการ
บุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน ศนูยว์ิทยบริการ ส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มศกัยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  ตามกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์  16 ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    
กลยทุธท่ี์  17 ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กลยทุธท่ี์  18 จดัใหม้ีระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
กลยทุธท่ี์  19 สรรหาระบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศใหค้รอบคลุม
ภายในสถานศึกษา 
กลยทุธท่ี์  20 พฒันาอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานใหพ้ร้อมใช้ 
กลยทุธท่ี์  21 จดัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
กลยทุธท่ี์  22 พฒันาหอ้งสมุด 

จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา งานประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใชบ้ริการหอ้งสมุด  งานนกัอ่านเม
โทร  งานส ารวจความพึงพอใจครูและนกัศกึษาในการใชอ้าคารเรียน หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน 
ศนูยว์ิทยบริการของสถานศึกษา  งานจดัสวนปรับปรุงภมูทิศัน์ภายในวิทยาลยั  งานซ่อมบ ารุงทัว่ไปและ
ซ่อมระบบสาธารณูปโภคและระบบการส่ือสารภายในวิทยาลยั  งานจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ส านกังาน ครุภณัฑ ์ 
งานซ่อมบ ารุงวสัดุ-อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ งานสรุปงบประมาณสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
โครงการพฒันาสญัญาณอินเตอร์เน็ต  งานพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ี
สามารถเช่ือมโยงขอ้มลูภายในหน่วยงาน   

ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  ขอ้ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ขอ้ท่ี 3.3.2 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
leaning) เปล่ียนแปลงโฉมบทบาท”ครูใหเ้ป็นครูยคุใหม่” โดยเปล่ียนจากครูสอน เป็นครูฝึก หรือผูอ้  านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ และขอ้ 3.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาในทุกระดบั 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
เป้าหมาย   ครูไดรั้บการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ตลอดทั้งปี และไดรั้บการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 
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ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูท่ีไดรั้บการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ตลอดทั้งปี และไดรั้บการฝึกอบรมคิดเป็น 
ร้อยละ 100 
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย   ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 
3. การบริหารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
เป้าหมาย   มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจดัการภายในสถานศกึษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ครบทุกฝ่าย
และมีประสิทธิภาพ ความเร็ว 500 mbps 
4. การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
เป้าหมาย   มีจ  านวนผูเ้รียนระบบทวภิาคี ร้อยละ 20 ของ จ  านวนผูเ้รียนระดบัชั้น ปวส. 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีผูเ้รียนระบบทวิภาคี ร้อยละ 21.52  
5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนสอน 
เป้าหมาย   ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 80  
ผลสมัฤทธ์ิ   มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 100 
6. อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
เป้าหมาย   อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม มีการพฒันา มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิ   อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม มีการพฒันา มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
ยอดเยีย่ม 
7. ระบบสาธรณูปโภคพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย   มีการบริหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร และระบบรักษาความ
ปลอดภยั ในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  อ านวยประโยชน์แก่ผูบุ้คลากรทางการศกึษา ผูเ้รียน 
ผูใ้ชบ้ริการ 
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการบริหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร และ
ระบบรักษาความปลอดภยั อยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
8. แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ิทยบริการ 
เป้าหมาย   มีผูเ้รียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งวิทยบริการ ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   จ  านวนผูเ้รียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งวิทยบริการ 366 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61 
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9. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
เป้าหมาย   มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้าน ใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากรใชอ้ยา่งทัว่ถึง ผล
การประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
10. การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เป้าหมาย   มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม มีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจดัการเรียนการสอนครบทุกหอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
 4.1 กำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวภิำค ี
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อใหส้ถานศึกษามีความส าเร็จใน
การด าเนินการบริหารจดัการสถานศกึษา ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ีก  ากบั
ดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ตามกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์  18 จดัใหม้ีระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
กลยทุธท่ี์  19 สรรหาระบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศให้
ครอบคลุมภายในสถานศึกษา 
กลยทุธท่ี์  24 ส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
กลยทุธท่ี์  25 มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธท่ี์  29 สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
 จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ก  าหนดโครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการ
พฒันาสญัญาณอินเตอร์เน็ต  งานพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีสามารถ
เช่ือมโยงขอ้มลูภายในหน่วยงาน งานส่งเสริมผูเ้รียนสู่ระบบทวิภาคี  โครงการพฒันาผูเ้รียนสู่สถาน
ประกอบการ  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน  งานสรุปงบประมาณสนบัสนุน การบริหารจดัการ ของ
สถานศึกษา  โครงการบริการชุมชน  กิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
 ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
leaning)  
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ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
เป้าหมาย มีจ  านวนผูเ้รียนระบบทวิภาคี ร้อยละ 20 ของ จ  านวนผูเ้รียนระดบัชั้น ปวส. 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีผูเ้รียนระบบทวิภาคี ร้อยละ 21.52  
5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนสอน 
เป้าหมาย ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมกีารระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 80  
ผลสมัฤทธ์ิ   มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 100 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เป้าหมาย สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่งนอ้ย 4 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชน 10 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา  ผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
เป้าหมาย มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้าน ใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากรใชอ้ยา่งทัว่ถึง ผล
การประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
5. การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เป้าหมาย มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม มีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจดัการเรียนการสอนครบทุกหอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศกึษา มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมีความรู้ ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีการจดัหอ้งสมุดเอ้ือต่อการเขา้มาใช ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ศึกษาคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติม 
3. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพคือระบบ VMIS Vocational 
Management Information System) 
4. สถานศึกษาะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วใหบ้ริการสูงครอบคลุมพ้ืนท่ี 
5. สถานศึกษามีความร่วมมือกบัสถานประกอบในการในการพฒันาหลกัสูตร ตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
6. ครูทุกคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการดูแลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
7. ครูทุกคนมีเทคนิคการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
8. ครูทุกคนมวีิธีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 



48 
 

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพของครู 
10 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
11. ผูเ้รียนระบบทวภิาคีมีรายไดจ้ากการฝึกอาชีพ 
12. ผูเ้รียนระบบทวภิาคีมีงานท าหลงัจากส าเร็จการศึกษา 
13. อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอ  านวยความสะดวก พร้อม
ใช ้สะอาดและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
14. ภูมิทศัน์ภายในวิทยาลยัมีความสวยงามจดัหาตน้ไมแ้ละปรับภูมิทศัน์ใหร่้มร่ืนรวมถึง หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ภายในวทิยาลยั จดักิจกรรมวาดผนงัอาคารเรียนและทางข้ึน
บนัไดเป็นภาพลกัษณ์ประจ าวิทยาลยั  
15. มีบุคลากรท่ีเชียวชาญในระบบสารสนเทศ 
จุดที่ควรพฒันำ  
1. ครูผูส้อนยงัขาดความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนในยคุไทยแลนด ์4.0 
2. ผูเ้รียนยงัไม่ใหค้วามสนใจต่อการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
3. ครูและบุคลากรยงัขาดความรู้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ตามมาตรฐานการจดัการศกึษาระบบทวภิาคี 
4. ยงัขาดส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน และส่ิงอานวยความสะดวกเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอนในยคุไทยแลนด ์4.0 
5. ฮาร์ดแวร์บางช้ิน มีระยะเวลาในการใชง้านท่ีนานมาก อาจเกิดการเสียหายหรือช ารุดได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ครูผูส้อนควรมกีารพฒันาตนเองในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแนวใหม่ ใหท้นัตามยคุไทยแลนด ์4.0 
2. ผูรั้บผดิชอบงานทวิภาคีควรมีการประชาสมัพนัธ ์เก่ียวกบัประโยชนข์องการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี
ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
3. ผูบ้ริหารควรใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระบบทวภิาคี ตามมาตรฐานการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี 
4. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนงบประมาณ ดา้นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียนการสอน
ในยคุไทยแลนด4์.0 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

1) ด้ำนควำมร่วมมอืในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การสร้างความร่วมมือกบั ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให ้นกัศึกษา ครู บุคลากร ไดรั้บการพฒันาตนเอง ทั้งทางดา้นวิชาการ งานบริการวิชาชีพ อีกทั้งการใหค้รู 
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บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษา มีการใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ตามกลยทุธด์งัน้ี  
กลยทุธท่ี์ 14 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาดูงานใหแ้ก่นกัศึกษาทุกชั้นปี 
กลยทุธท่ี์ 16 ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 17 ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กลยทุธท่ี์ 18 จดัใหม้ีระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
กลยทุธท่ี์ 19 สรรหาระบบระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศให้
ครอบคลุมภายในสถานศึกษา 
กลยทุธท่ี์ 24 ส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
กลยทุธท่ี์ 25 มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธท่ี์ 26 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการหน่วยงาน ในการจดัการศึกษา 
กลยทุธท่ี์ 27 ส่งเสริมใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญ เฉพาะดา้นเขา้มาใหค้วามรู้ 
กลยทุธท่ี์ 28 สนบัสนุนการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 29 สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
 จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศกึษา 2561 เพื่อ
ก  าหนดโครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  โครงการ
ศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างยนต ์โครงการศึกษาดู
งานแผนกอิเลก็ทรอนิกส์  โครงการศกึษาดูงานแผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  งานพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา  งานสรุปงบประมาณสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษา  งานพฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศและเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มลูภายในหน่วยงาน  โครงการพฒันาสญัญาณ
อินเตอร์เน็ต  งานส่งเสริมผูเ้รียนสู่ระบบทวภิาคี  โครงการพฒันาผูเ้รียนสู่สถานประกอบการ  โครงการ
ปฐมนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน  งานสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศ  งานส่งเสริมผูเ้รียนสู่ระบบทวิ
ภาคี  โครงการพฒันาผูเ้รียนสู่สถานประกอบการ  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน  งานสร้างความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศ   โครงการเชิญวิทยากรภายนอก   โครงการบริการชุมชน   กิจกรรม
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก    
 ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้าง ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
Learning)โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน
ใหม้ีทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
เป้าหมาย ครูไดรั้บการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ตลอดทั้งปี และไดรั้บการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูท่ีไดรั้บการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ตลอดทั้งปี และไดรั้บการฝึกอบรมคิดเป็น 
ร้อยละ 100 
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 
3. การบริหารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
เป้าหมาย มีอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศใชภ้ายในสถานศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศใชภ้ายในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนสอน 
เป้าหมาย ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมกีารระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 80  
ผลสมัฤทธ์ิ   มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 100 
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เป้าหมาย สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่งนอ้ย 4 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชน 10 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา  ผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
 2) ด้ำนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวจิยั 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการจดัท า
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบั
บุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไดรั้บรางวลัตาม
วตัถุประสงคแ์ละเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์ 11 ส่งเสริมใหค้รูมีการจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัใหม้ีคุณภาพ 
กลยทุธท่ี์ 12 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
กลยทุธท่ี์ 15 จดัการประเมินผลการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 30 ส่งเสริมผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
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กลยทุธท่ี์ 31 ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจยั 
กลยทุธท่ี์ 32 ส่งเสริมให ้ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัประเทศหรือ ไดรั้บรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจยั 
 จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ก  าหนดโครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานจดัท า
แผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั งานเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนครูกบัจ านวนผูเ้รียน งานแผนการ
จดัการเรียนรู้  งานนิเทศการสอนครู งานสนบัสนุนโครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยัครูและ
นกัศกึษา โครงการแสดงผลงาน โครงงาน  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐข์องครูและนกัศึกษา งานรวบรวม
โครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ครูและนกัศึกษา 
 ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  2 ดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั ขอ้ท่ี 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2.1 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ขอ้มลู และ
ปัญญาประดิษฐ ์ขอ้ท่ี 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 4.4 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3 ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ทีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท 
“ครู” ใหเ้ป็นครูยคุใหม่ 3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 3.7 การ
สร้างระบบการศกึษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดบั นานาชาติ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
เป้าหมาย สถานศึกษามีนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์มีคุณภาพ สร้างเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีจ  านวนผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัทั้งหมด  28  ช้ินงาน  
แบ่งเป็น 1.ระดบั ปวช. 13 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 13 ช้ินงาน ซ่ึงจ  านวน 13 ช้ินงานน้ี 
ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั 1 ช้ินงาน ระดบัชาติ 3 ช้ินงาน  
 2. ระดบั ปวส. 15 ช้ินงาน น าไปใชป้ระโยชน์ ระดบัจงัหวดั 15 ช้ินงาน 
2. การจดัการเรียนการสอน 
เป้าหมาย      ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน 
ผลสมัฤทธ์ิ    ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 100 
จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัไปใชป้ระโยชน์จริง 
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3. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนมาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัสถานศึกษาและชุมชนไดต้รง
เป้าประสงคข์องโครงงาน 
4. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนมาสามารถน ามาพฒันาต่อยอดได ้
5. สถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพอยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอ 
6. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัศึกษา มีความรู้ มีศกัยภาพ มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถน าไปใหบ้ริการความรู้แก่
ชุมชนได ้
7. หน่วยงาน ชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพอยา่งดีเยีย่ม 
จุดที่ควรพฒันำ  
1. สถานศึกษายงัไม่มีนวตักรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
2. ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ยงัขาดการออกแบบ ท่ีสวยงาม 
3. ยงัไม่มีการส่งเสริมการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ผูบ้ริหารควรด าเนินการสรรหานวตักรรมท่ีเกิดจากการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ หรือจิตอาสาของ
สถานศึกษา มาด าเนินการพฒันาเป็นระบบต่อไป 
2. ผูบ้ริหารควรมอบหมายสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ช่วยใหค้วามรู้ในการ ออกแบบผลิตภณัฑข์องผลงาน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ 
3. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนใหส่้งผลงานเขา้ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคใ์นเวที
ระดบันานาชาติ 
4.4 มำตรฐำนที่ 4 กำรบริหำรจดักำรภำยในสถำนศึกษำ 
 1) ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อด าเนินการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ตามนโยบายของสถานศึกษา  โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา 
และผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตามกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์ 37 พฒันาระบบการประกนัคุณภาพใหเ้ป็นระบบ 
 จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ก  าหนดโครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหม้ีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  งานพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ  งานก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  งานจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของสถานศึกษา งานประเมินคุณภาพภายใน  งานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษา
และตรวจติดตาม โครงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  งานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ   
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 ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้าง ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
Learning)โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน
ใหม้ีทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้าหมาย สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ 
ผลสมัฤทธ์ิ    ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
 2) กำรเพิม่ผู้เรียน 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้  าหนด
แผนกลยทุธท์างดา้นการตลาด  การประชาสมัพนัธ ์แผนปฏิบติังานประจ าปี ท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผูเ้รียนในทุกปีการศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามกลยทุธ์ดงัน้ี  
กลยทุธท่ี์  28 สนบัสนุนการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์  29 สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
กลยทุธท่ี์  33 จดัท าแผนการแนะแนวการศกึษา แผนการตลาดและประชาสมัพนัธเ์พ่ือเพ่ิมผูเ้รียน 
 จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ก  าหนดโครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการ
บริการชุมชน / กิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก / งานประชาสมัพนัธ ์/ งานแนะแนวการศกึษา / 
โครงการเยีย่มชมเมโทร/  โครงการความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงเรียนในพ้ืนท่ี    
 ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  3   ดา้นการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี  3.1  การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม  
ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้าหมาย  สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนใหม่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ของปีการศกึษาท่ีผา่นมา 
ผลสมัฤทธ์ิ  ในปีการศึกษา 2561 มีจ  านวนผูเ้รียนใหม่ 174 คน ปีการศึกษา 2562 มีจ  านวนผูเ้รียนใหม่เพ่ิมข้ึน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22 
 3) กำรจดักจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัใหม้ีกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีสุขภาพแข็งแรง  มกีารพฒันาบุคลิกภาพ  เสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียน
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ใหม้ีอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติด และการกระท าผดิขั้นร้ายแรงของสถานศึกษา ตาม
กลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์  34 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัโครงการดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
กลยทุธท่ี์  35 จดัท าแผนการป้องกนัผูเ้รียนออกกลางคนั 
 จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ก  าหนดโครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการ
แข่งขนักีฬา Metro Open  งานสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาภายนอก  โครงการ MT FUTSAL 2018  โครงการ
กีฬาสี  โครงการเยีย่มบา้นนกัศกึษา  งานรักษายอดผูเ้รียน  งานสรุปผลผูส้ าเร็จศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบั
จ านวนผูเ้ขา้เรียนแรกเขา้  
 ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3  ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ขอ้ท่ี 3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม (Transformation of Culture) เพื่อ
สร้างคนไทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ขอ้ท่ี 3.5 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี และขอ้ท่ี 3.6 การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย 
ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้าหมาย  1. มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ ต่อปีการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 3 คร้ัง  

2. มีจ  านวนผูเ้รียนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทะเลาะววิาท หรือมีความผดิขั้นร้ายแรง ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 80.00                                          

ผลสมัฤทธ์ิ1. มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ จ  านวน 7 คร้ัง   
2. สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทะเลาะวิวาท หรือมีความผดิขั้นร้ายแรง 
คิดเป็นร้อยละ 87.64 

จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีระบบรายงานการประเมินตนเอง มาใชใ้นดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
2. วิทยาลยัมีแผนกลยทุธท์างดา้นการตลาดท่ีเหมาะสม ท าใหมี้จ  านวนผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน 
3. หน่วยงานภายนอกใหค้วามร่วมมือในการประชาสมัพนัธแ์ละด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
4. ไดรั้บความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ จากครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
5. นกัศกึษาใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมและการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
6. มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆอยา่งเพียงพอ 
7. สถานศึกษามีการจดัโครงการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด เพื่อใหน้กัศึกษาทุกคนตระหนกัถึงพษิภยั
ของยาเสพติดและละเวน้จากส่ิงเสพติด 
8. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเก็บขอ้มลูพฤติกรรมของผูเ้รียนเพื่อแผนกปกครองและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถทราบขอ้มลูพฤติกรรมของนกัศึกษาทุกคน 
จุดที่ควรพฒันำ  
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1. ครูและบุคลากรยงัไม่มีความช านาญในการใชง้านระบบรายงานการประเมินตนเอง  
2. ผูเ้รียนใหค้วามสนใจเรียนสายอาชีพนอ้ย 
3. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
4. สถานศึกษาของรัฐบาลบางแห่งไม่อนุญาตใหเ้ขา้แนะแนวการศึกษา 
5. บุคลากรมีจ  านวนไม่เพียงพอในการออกแนะแนวการศกึษา 
6. นกัศกึษาบางรายยงัขาดความรับผดิชอบต่อตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรมใหค้รบทุกกิจกรรม 
7. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการติดตามควบคุมดูแลพฤติกรรมนกัศกึษาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่มาก
เท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ครูและบุคลากรควรไดรั้บการอบรมการใชง้านระบบรายงานการประเมินตนเอง  
2. ควรเพ่ิมบุคลากรในการออกแนะแนวการศึกษา 
3. ควรกระตุน้ เตือนนกัศึกษาก่อนการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นและใหค้วามส าคญัใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมท่ีทางวิทยาลยัจดัข้ึน หากนกัศกึษาขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมเกินความ
จ าเป็นจะถกูหกัคะแนนพฤติกรรมตามระบบของสถานศึกษาต่อไป 
4. อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งคอยกระตุน้เตือนและประชาสมัพนัธใ์หน้กัศึกษาประพฤติตนใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยั
ของทางวิทยาลยัและส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีความร่วมมือในการดูแลพฤติกรรมของนกัศกึษาในความ
ปกครองเพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ  านวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี  
 
5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

ตารางท่ี 1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
1. ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 4 8 

1.2 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

1.3 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 4 12 

1.4 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 2 4 8 

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 4 12 

1.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 230 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 240 95.83 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 1 ดา้นความรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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2. ด้ำนทักษะและกำรประยกุต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 4 8 

2.2 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.3 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 4 12 

2.4 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 2 4 8 

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 4 12 

2.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 230 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 240 95.83 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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3. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 4 8 

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 

3.3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

3.4 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 4 12 

3.5 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 2 4 8 

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 4 12 

3.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 5 75 

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 248 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 260 95.38 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศกึษา 
ตารางท่ี 2 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

1. ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

1.3 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10 

1.4 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 50 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 50 100.00 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.2 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 5 15 

2.3 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 50 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 50 100.00 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

3.3 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.4 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

3.6 อาคารสถานที่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

2 5 10 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 2 5 10 

3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

3.10 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 150 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 150 100.00 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 3 ดา้นการบริหารจดัการ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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4. ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

4.5 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 70 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 70 100.00 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

1. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.3 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 80 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 80 100.00 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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2. ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 4 12 

2.2 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 37 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 40 92.50 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2561 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร 

ผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.68 

ประเดน็ที่ 1.1 ดา้นความรู้ 95.83 

ประเดน็ที่ 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 95.83 

ประเดน็ที่ 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 95.38 

มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศึกษา 100 

ประเดน็ที่ 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเดน็ที่ 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเดน็ที่ 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100 

ประเดน็ที่ 2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 97.5 

ประเดน็ที่ 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเดน็ที่ 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 92.5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 97.03 

สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
แผนพฒันำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ประเด็นกำรพฒันำเพือ่ยกระดบัคุณภำพกำรจดั
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพฒันำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กจิกรรม) 

1. สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการควรสรรหาขอ้สอบ  
V-Net เก่ามาติวผูเ้รียนก่อนสอบล่วงหนา้ และควร
ปลกูฝังใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการสอบ V-
Net 2. ครูผูส้อนควรมกีารพฒันาตนเองในเร่ืองการ
จดัการเรียนการสอนแนวใหม่ ใหท้นัตามยคุไทย
แลนด ์4.0 3. ผูรั้บผดิชอบงานทวภิาคีควรมกีาร
ประชาสมัพนัธ ์เก่ียวกบัประโยชน์ของการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคีใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่สถานประกอบการ  
4. ผูบ้ริหารควรใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกบั
การจดัการศกึษาระบบทวภิาคี ตามมาตรฐานการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี  
5. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนงบประมาณ ดา้นส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียนการ
สอนในยคุไทยแลนด ์4.0  
6. ผูบ้ริหารควรด าเนินการสรรหานวตักรรมท่ีเกิด
จากการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ หรือจิตอาสา
ของสถานศึกษา มาด าเนินการพฒันาเป็นระบบ
ต่อไป  
7. ผูบ้ริหารควรมอบหมายสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ช่วยใหค้วามรู้ในการ ออกแบบผลิตภณัฑข์องผลงาน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ 
8. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนใหส่้งผลงานเขา้
ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคใ์น
เวทีระดบันานาชาติ  

1. โครงการติว V-Net  
2. โครงการพฒันาครูโดยใช ้Application เพื่อการ
สอน  
3. โครงการประชาสมัพนัธร์ะบบทวิภาคี เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่สถานประกอบการ  
4. ผูบ้ริหารใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกบัการ
จดัการศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี  
5. จดัเตรียมแผนงานงบประมาณ ดา้นส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียนการ
สอนในยคุไทยแลนด ์4.0  
6. กิจกรรมการสรรหานวตักรรมท่ีเกิดจากการ
บริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ หรือจิตอาสาของ
สถานศึกษา 7. แผนงานพฒันารายวิชาโครงการ  
8. โครงการสนบัสนุนส่งผลงานเขา้ประกวด 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ระดบั
นานาชาติ  

 






