


ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัย

เทคโนโลยเีมโทรท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีร่วมกนัพฒันาระบบการจดั

การศึกษา โดยมีระบบการประกนัคุณภาพครอบคลุมกระบวนการจดัการศึกษาทุกกระบวนการใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทางวิทยาลยัไดใ้ชเ้กณฑ์

มาตรฐานดงักล่าวเป็นแนวในการด าเนินงานและจดัท าเป็นแผนปฏิบติังานประจ าปีการศึกษาและสร้างระบบ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรุปรายงานผลของแต่ละแผนงานโดยมีผูรั้บผดิชอบงานแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน

  

การจดัท ารายงานฉบบัน้ีไดน้ าเอาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2561 

มาปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้งยงัได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ท าให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในและการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบอีกดว้ย  

 
วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 

ส่วนท่ี 1  บทสรุปผูบ้ริหาร         1 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูพ้ืนฐานของสถานศึกษา       7 

ส่วนท่ี3  มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา      27 

ส่วนท่ี 4  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   30 

ส่วนท่ี 5  ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา  45 

พ.ศ. 2561 

ส่วนท่ี 6  ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ี 51 

ก าหนดเพ่ิมเติม  

ส่วนท่ี 7  แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา     56 

 

 

 

 

 

 
 



1 
 

ส่วนที่ 1  

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสถานศึกษาดงัน้ี 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิ 
        1.1.1 ผลผลิต 

1.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยูใ่นระดบัดีเลิศ 
2. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดา้นอาชีวศกึษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
3. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
4. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ อยูใ่นระดบัดีเลิศ 
5. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเลิศ 
6. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัดีเลิศ 
7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศกึษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
8. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

        1.1.2 ผลลพัธ์ 
1. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
2. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
3. การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
4. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
5. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
6. การบริหารจดัการชั้นเรียนของครูผูส้อน อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
7. ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
8. ครูและบุคลากร มกีารพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
9. การบริหารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศภายในสถานศกึษา อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
10. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
11. การบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
12. อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ระบบสาธารณูปโภค อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
13. แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ิทยบริการ อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 



2 
 

14. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านและการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยุใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
15. ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
16. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

        1.1.3 ผลสะทอ้น 
1. มีผลการประเมินศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศกึษา ตามเกณฑก์ารประเมนิท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด ระดบั4ดาว 
2. มีจ  านวนผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

1.2 จุดเด่น  
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ ทกัษะ ไปประกอบอาชีพได ้
2. ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3. ครูและบุคลากรในสถานศกึษา มีความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ดและใหค้วามอบอุ่นแก่นกัศึกษาท าให้
นกัศกึษามีความสุขเมื่ออยูใ่นวิทยาลยั ครูท่ีปรึกษามีขอ้มลูรายบุคคลของนกัศกึษาในหอ้งของตนเอง 
มีความเขา้ใจผูเ้รียน ท าใหส้ามารถติดตามและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของนกัศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี   
4. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนอาจารยท่ี์ปรึกษา ในการออกเยีย่มบา้นนกัศึกษา 
5. สถานศึกษามีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขม้แข็ง 
6. สถานศึกษามีการด าเนินการจดัโครงการ กิจกรรมตลอดปีการศึกษา สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในดา้นต่างๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มคีวาม
รับผดิชอบ ซ่ือสตัยแ์ละเสียสละเพื่อส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งเป็นกลัยาณมิตร มภีาวะผูน้  ากลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ร่วมพฒันาภูมิ
ปัญญาไทย และรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดี เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและมีจิต
สาธารณะ 
7. มีการเตรียมความพร้อมในดา้นการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ทั้งดา้นทฤษฏี และดา้นปฏิบติั โดยมีการ
ฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ในช่วงหลงัเลิกเรียน หรือมีเวลาว่างจาการเรียน จึงท าใหไ้ดรั้บรางวลัจากการ
ประกวด 
8. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศกึษา มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมีความรู้ ความสามารถตรง
ตามสาขาวิชาท่ีสอน 
9. สถานศึกษามีการจดัหอ้งสมุดเอ้ือต่อการเขา้มาใช ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ศึกษาคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติม 
10. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพคือระบบ VMIS 
Vocational Management Information System) 



3 
 

11. สถานศึกษาะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วใหบ้ริการสูงครอบคลุมพ้ืนท่ี 
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. ภมูิทศัน์ภายในวิทยาลยัมีความสวยงามจดัหาตน้ไมแ้ละปรับภูมิทศัน์ใหร่้มร่ืนรวมถึง หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ภายในวทิยาลยั จดักิจกรรมวาดผนงัอาคารเรียนและ
ทางข้ึนบนัไดเป็นภาพลกัษณ์ประจ าวิทยาลยั  
22. มีบุคลากรท่ีเชียวชาญในระบบสารสนเทศ 
23. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
24. จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัไปใชป้ระโยชน์จริง 
25. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนมาสามารถน าไปใชป้ระโยชนก์บัสถานศึกษาและชุมชนได้
ตรงเป้าประสงคข์องโครงงาน 
26. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนมาสามารถน ามาพฒันาต่อยอดได ้
27. สถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
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 ตามมาตรฐานการจดัการศกึษาระบบ
ทวิภาคี 
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5. สถานศึกษายงัไม่มีนวตักรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
6. ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ยงัขาดการออกแบบ ท่ีสวยงาม 
7. ยงัไม่มีการส่งเสริมการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ 
8. ยงัขาดส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน และส่ิงอานวยความสะดวก
เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนในยคุไทยแลนด4์.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. ผูรั้บผดิชอบงานทวิภาคีควรมีการประชาสมัพนัธ ์เก่ียวกบัประโยชนข์องการจดัการศึกษาระบบ
ทวิภาคีใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
4. ผูบ้ริหารควรใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระบบทวภิาคี ตามมาตรฐาน
การจดัการศกึษาระบบทวภิาคี 
5. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนงบประมาณ ดา้นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียน
การสอนในยคุไทยแลนด ์4.0 
6. ผูบ้ริหารควรด าเนินการสรรหานวตักรรมท่ีเกิดจากการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ หรือจิต
อาสาของสถานศึกษา มาด าเนินการพฒันาเป็นระบบต่อไป 
7. ผูบ้ริหารควรมอบหมายสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ช่วยใหค้วามรู้ในการ ออกแบบผลิตภณัฑข์อง
ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ 
8. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนใหส่้งผลงานเขา้ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์
ในเวทีระดบันานาชาติ 
 

2. กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 
          สถานศึกษามีระบบการดูแลผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ี
เขม้แข็ง กอรปกบัสถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีอาศยัการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการ
บริหารจดัการ ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นระบบ สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูเ้รียนและผูป้กครองตลอดจนผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง   อีกทั้ง สถานศึกษายงัมีความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ กบัสถานประกอบการ
หลายแห่ง เช่น การส่งผูเ้รียนไปฝึกงานและเรียนในระบบทวิภาคี  
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3. กำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลเุป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกดั 
1. การจดัการศกึษาระบบทวภิาคี 
2. งานเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยและภาษาองักฤษ 
3. การจดัการเรียนการสอนลกูเสือ 
4. สถานศึกษาคุณธรรม 
5. การป้องกนัส่ิงเสพติดในสถานศึกษา 
6. กิจกรรมศนูยบ่์มเพาะวิสาหกิจในสถานศกึษา 
4. กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงทีด่ี (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 
     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 
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 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   พฒันาการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
       
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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ปี พ.ศ. 2561   ไดท้ าการเปิดสอน ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
          กำรจดักำรศึกษำ 
 ประเภทวิชาท่ีเปิดสอน 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
  - สาขาวิชาช่างยนต ์   สาขางานยานยนต ์
  - สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์  
  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขางานสถาปัตยกรรม 
     ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
  - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 
  - สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
      สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
  - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 2. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     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.1 135 0 0 135 

ปวช.2 97 0 0 97 

ปวช.3 107 0 0 107 

รวม ปวช. 339 0 0 339 

 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิำค ี รวม 

ปวส.1 57 7 50 

ปวส.2 31 37 68 

รวม ปวส. 82 44 126 

   
 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 

  
 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับช้ัน แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 105 81 77.14 

ปวส.2 65 56 86.15 

รวม 170 137 80.58 

  
 
 
 



12 
 

 ข้อมูลบุคลำกร 

 
ประเภท 

  

ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิำชีพ
(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน)  

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

3 1 - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ 
 ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 

27 27 27 

ขา้ราชการพลเรือน 0 - - 

พนกังานราชการครู 0 0 0 

พนกังานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 0 0 0 

เจา้หนา้ท่ี 5 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนกังานขบัรถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 27 27 27 

รวมทั้งส้ิน 39 28 27 

    
 ข้อมูลหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน 

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

อุตสาหกรรม 3 3 6 

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

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 

รวมทั้งส้ิน 4 4 8 

   
 ข้อมูลอำคำรสถำนที ่

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลงั) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบติัการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งส้ิน 7 

  
 ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 10000000.00 

งบด าเนินงาน 10000000.00 

งบลงทุน 20000000.00 

งบเงินอุดหนุน 2000000.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 3000000.00 

รวมทั้งส้ิน 45000000.00 
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2.4 ปรัชญำ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
  ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสงัคม 
  อตัลกัษณ์ 
  ช่างสุภาพ 
  เอกลกัษณ์ 
  องคก์รแห่งความสุข 

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 
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6.ครูและผูเ้รียนมีผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7.บริหารจดัการตามนโยบายส าคญัของสถานศึกษา 
8.สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  ยุทธศำสตร์ 
1.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศกึษา 
2.พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3.สนบัสนุนการพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและปัจจยัพ้ืนฐาน 
4.ส่งเสริมการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายตน้สงักดั 
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.ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาดูงานใหแ้ก่นกัศกึษาทุกชั้นปี 
15.จดัการประเมินผลการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 
16.ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    
17.ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
18.จดัใหม้ีระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
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19.สรรหาระบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศใหค้รอบคลุมภายใน
สถานศึกษา 
20.พฒันาอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานใหพ้ร้อมใช้ 
21.จดัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
22.พฒันาหอ้งสมุด 
23.ติดตามนโยบายส าคญัจากหน่วยงานตน้สงักดั 
24.ส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
25.มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
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 2562 

รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

ผลการประเมินศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการ
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกัมาตรฐานการอาชีวศกึษา
และวิชาชีพ ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 รำงวลัและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายวิชชุกร บวัค าซาว  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายอรรณพ พรมดี  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสรายทุธ บุญเลา  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวมณชนก มโนราช  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนิดา ฉิมเดช  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวพงษว์ิภา เทวีลาภรณ์  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวรชาติ ดาวเมฆรับ  
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสุวฒัน์ สุริยาวงศ ์ 
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมส่ือ
การสอนระดบัประเทศ คร้ังท่ี12  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายมารุต ศิริธร  
รางวลัเกียรติยศวนัครู พ.ศ. 2562 คุระรรมน าครูไทย 
สร้างเด็กไทยหวัใจซ่ือตรง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั คณะกรรมการศึกษาธิการ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

   
 รำงวลัและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายเกรียงไกร มาเยอะ 
นายณัฐวุฒิ มะโนใจ  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายณัฐดนยั โพธารักษ ์ 
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะเทคนิคการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายก่อค า สมศรี  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะงานปรับอากาศยาน
ยนต ์

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายคณาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง 
นายบรรพต มอแอ  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะงานจกัรยานยนต ์

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายกรกฏ ศรีวิชยั 
นายศุภชยั ลุงดี 
นายภาณุพงษ ์ตัน๋แกว้  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะงานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซ
ลีน 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายปิยะชยั ตรีทศพงศ ์ 
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะงานดิจิตอล 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายเมือง วงมา  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะการประกอบและ
ตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวอจัฉราวรรณ ค าชยัวงศ ์ 
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายภาคภูมิ ค  าปวน  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะการออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซต ์

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายพิภพภทัร เผอืกโสภา  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายชวลิต กล่ินมณฑา 
นายเปรม จิรไชยสิงห์  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะโปรแกรมกราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นาวสาวสิรี ไชยราช 
นายนฤบดินทร์ ยอดวงค ์ 
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะองคป์ระกอบศิลป์
ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายณัฐพนธ ์จนัทร์แดง 
นายจีระยทุธ ค าป้อ  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา



22 
 

ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

อาชีวศึกษาเอกชน วิชาทกัษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายธรกฤต จิตรจนัทร์ 
นายสุพรรณ แซ่ลี 
นายกวนิ แซ่หมี่ 
นายธนณัฏฐ ์ไชยา 
นายนิติกร เริงไม 
นายสมพงษ ์เลเสาะ 
นายนที สินลี 
นายศกล ขติัยะ 
นายโชคชยั โชคเจริญชาติ 
นายศรัญยพล อินทร์โสภา  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการ E-Sport 

รางวลั 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายพงศกร ค าแดง 
นายจิรกิตต ์มลูแกว้ 
นายธวชัชยั โทชยั 
นายคามิน รัชตรุ่งโรจน ์
นางสาวมยรีุ แสงสรทวีศกัด์ิ 
นางสาวธิดิรัตน์ เงาค า 
นางสาวพรปวณ์ี แสนค า  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการแข่งขนัเปตอง 
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายณัฐวุฒิ ล  ามะพล 
นายจาตุรพิธ บุญทาเมือง 
นายหม่อง ลุงอ่อง 
นายณัฐดนยั เสมด็ดี 
นายสมชาย แซ่หล่ี  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการแข่งขนัเซปัคตะกร้อ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายนิพทัธ ์จะหลุ 
นายกลวชัร ชยัชนะ 
นายอดิศกัด์ิ ลุงจ่อ 
นายพฒันพงษ ์สุขเกษม 
นายวิทยา ถนอมเกษตรกุล 
นายชาคริต สุขยศศรี 
นายอภิชยั หมื่อแล 
นายสุทศัน์ มอโป๊ะ 
นายเฉลิมชยั เชิดโจกู่ 
นายสรายทุธ  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการแข่งขนัฟตุซอล 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวนวรัตน์ ทาค า  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการร้องเพลงลกูทุ่ง 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายดุรงคฤ์ทธ์ิ โตสมภาค  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการประกวดร้องเพลงไทย
สากล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายภทัรพงศ ์ปัญจดี  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวนภสัสร ทาธวชั  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาการประกวดดาว 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายธีร์วินตร์ สิริภูริสกลู  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน วิชาการประกวดเดือน 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายสิทธิชยั พิสยัเลิศ 
นายพุฒิพงษ ์ศรีสุกใส 
นายเกรียงไกร มาเยอะ 
นายคุนญัญู วงษแ์สง 
นายณัฐวุฒิ วงัคีรี 
นายธนกร โกมิตร 
นายเกียรติศกัด์ิ บุญน่ิม 
นายอดิสวร เขยกลาง 
นายการันย ์วรรณะ 
นายอุดร  
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน รายการแข่งขนัวอลเลยบ์อล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายปฏิพล นาคเสน  
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการประกอบวิชาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สานกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ไทย ในพระราชูปถมัป์ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 

นายล ู 
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการประกอบอาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สานกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ไทย ในพระราชูปถมัป์ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดับ ให้โดย 

นายกิตตินนัท ์บุญตนั  
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการประกอบวิชาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สานกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ไทย ในพระราชูปถมัป์ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 

นายอดิศกัด์ิ ลุงจ่อ  
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ สานกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ไทย ในพระราชูปถมัป์ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 

นายภาณูพงษ ์ตัน๋แกว้  
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ สานกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ไทย ในพระราชูปถมัป์ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 

นายศุภชยั ลุงดี  
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ดา้น การพฒันาคุณภาพชีวิต 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ สานกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาร่วมกบัสมาคม 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ไทย ในพระราชูปถมัป์ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 
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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 
เสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติด และการกระท าผดิ
ขั้นร้ายแรงของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4  
ผลกำรประเมนิคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พงึประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์  

1.) ด้ำนควำมรู้ 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศกึษา
อาชีวศึกษาใหม้ีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุ
อาชีวศึกษา ระดบั ปวช. และ ปวส. โดยมกีลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์ 4. เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยทุธท่ี์ 5. เตรียมความพร้อมผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยใหมี้ผลการสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ 
ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
ว่าดว้ย พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทัว่ถึง 
 สถานศึกษาไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศกึษา 2562 เพื่อ
ก  าหนดเป็นโครงการ โดยมอบหมายใหง้านหลกัสูตรและวดัผลเป็นผูรั้บผดิชอบ เช่น โครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบV-NET  โครงการเตรียมความพร้อมและจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนกัศกึษาท่ีจบ
การศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาไดน้ าขอ้สอบจากตน้สงักดัมาเป็นท าการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกคือวิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่เขา้มาร่วมคุมการสอบสาขาวิชาละ 1 ท่าน
สถานศึกษามีการจดัใหค้รูควบคุมผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช. 3 และระดบัชั้น ปวส.2 ไปสอบ V-net ณ วิทยาลยั
โปลิเทคนิคลานนา 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยมีผลการสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 85  
ผลสมัฤทธ์ิ   
1. จ  านวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรจ านวน  
90 คน 
2. จ  านวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรจ านวน  
61 คน 
3. จ  านวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกจ านวน 90 คน 
4. จ  านวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกจ านวน 60 คน 
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5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรร้อยละ 99.34 
2. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยสอบผา่น V-net ในระดบัประเทศ ร้อยละ 60 ของผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิ     
1. จ  านวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรจ านวน  90   
คน 
2. จ  านวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 ท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป  
จ านวน   61   คน 
3. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษาร้อยละ 
73.13 

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 3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ระกอบการ 
กลยทุธท่ี์ 9 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริม 
สนบัสนุน และพฒันาผูเ้รียน ในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โครงการการแข่งขนัทกัษะ
วิชาชีพกลุ่มอาชีวศกึษาเอกชนภาคเหนือ 
ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้าง 
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)โดย
การพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหม้ีทกัษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศกึษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เป้าหมายของสถานศึกษา ผูเ้รียนท่ีประสบผลส าเร็จ ร้อยละ 70 
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ผลสมัฤทธ์ิ    จ  านวนผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเป็น
ร้อยละ 92.06 
2. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ระดบัชาติ 
ผลสมัฤทธ์ิ   ผูเ้รียนจ านวน 21 คน ไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ  จ  านวน 
14 ทกัษะ 

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 6 ส ารวจการมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานสรุปผลผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรียนแรกเขา้  งานอาจารยท่ี์ปรึกษา  โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษา  โครงการประชุมผูป้กครองและนกัศึกษาเพื่อรับผลการเรียน  โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ระดบั 
ปวช.ปีท่ี 3 และ ปวส.ปีท่ี 2 งานสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  งานสนบัสนุนการแข่งขนั
กีฬาภายนอก  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมบริจาคโลหิต  กิจกรรมสร้างวินยัดว้ยกิจกรรมหนา้เสาธง  กิจกรรม
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โครงการวนัส าคญัทางชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยใ์นสถานศึกษา  โครงการเลือกตั้ง
นายกองคก์รนกัศกึษา  โครงการสานสมัพนัธส์ถาบนันอ้งพี่  โครงการ MT FUTSAL 2019  โครงการ MT 
STAR 2019โครงการส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  โครงการกีฬาสี  โครงการ Good Bye Senior  งานส ารวจ
ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  งานประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรั้บบริการท่ีมต่ีอคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน ขอ้ท่ี 3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยม และวฒันธรรม เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย 
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ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของสถานศึกษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศกึษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัศกึษาแรกเขา้ 
ผลสมัฤทธ์ิ  จ  านวนนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาเทียบกบัจ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ ร้อยละ 80.58 
2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   
เป้าหมายของสถานศึกษา   มีผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป  
ผลสมัฤทธ์ิ   ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 90.11 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศกึษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( 
ปวช.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2561 มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   
ผลสมัฤทธ์ิ    จ  านวนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในปี 2561 ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อคิดเป็น
ร้อยละ 83.20 
 
จุดเด่น  
1. ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะดา้นทฤษฎีและปฏิบติั ในสาขาวชิาท่ีเรียน   
2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนในสาขาวิชา 
3. มีการติวเขม้ก่อนการทดสอบวีเน็ต 1 สปัดาห์ 
4. ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและฝึกปฏิบติัจริงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
5. นกัเรียน นกัศกึษา มีการฝึกซอ้มจริง กบัอุปกรณ์ของจริงและท าตามเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
6. ครูและบุคลากรในสถานศกึษา มีความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ดและใหค้วามอบอุ่นแก่นกัศึกษาท าใหน้กัศกึษามี
ความสุขเมื่ออยูใ่นวิทยาลยั ครูท่ีปรึกษามีขอ้มลูรายบุคคลของนกัศึกษาในหอ้งของตนเอง มีความเขา้ใจ
ผูเ้รียน ท าใหส้ามารถติดตามและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี   
7. มีงบประมาณเพียงพอในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูป้กครอง ในการดูแลนกัศึกษา 
8. มีกระบวนการดูแลนกัศกึษาท่ีเขม้แข็ง โดยเฉพาะระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีตอ้งทราบปัญหาต่างๆ ของ
นกัศกึษาในหอ้ง เพื่อน ามาสู่การดูแลและแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
9. สถานศึกษามีการจดัโครงการ กิจกรรม ใหน้กัศึกษาทุกคนไดเ้ขา้ร่วม โดยไดม้ีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ขา้ไปปรับใชเ้พื่อปลกูฝังใหก้บันกัศกึษาในโครงการ กิจกรรม ทุก
กิจกรรม 
10. มีระบบในการเก็บขอ้มลูผูส้ าเร็จการศกึษาท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
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จุดที่ควรพฒันำ  
1. ตอ้งด าเนินการใหผู้เ้รียนชั้นปีสุดทา้ยท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาเขา้สอบมาตรฐานวิชาใหค้รบทุกคน 
2. ผูเ้รียนไม่ใหค้วามสนใจในการเขา้ร่วมการเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เน้ือหากลุ่มทกัษะท่ีใชใ้นการติวสอบวีเน็ตควรมีความหลากหลาย 
4. ควรปรับปรุงเร่ืองกฎระเบียบ ว่าดว้ยการมาฝึกซอ้มของนกัศกึษา 
5. นกัศกึษามีความต่ืนเตน้และการประหม่าในขณะท่ีแข่งขนั 
6. นกัศกึษาติดเกมออนไลน์ท าใหม้าเรียนสายและขาดเรียน 
7. ผูเ้รียนตอ้งเร่งพฒันาดา้นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์หม้ากข้ึน เช่น การตรงต่อเวลาในการมาเรียน มีความ 
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองในการมาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆใหค้รบทุกกิจกรรม และพฤติกรรมดา้นต่างๆ 
นอกเหนือจากคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก  าหนด อีกทั้งผูป้กครองควรใหค้วามร่วมมือต่อทางวิทยาลยัเพ่ือ
การพฒันา คุณภาพของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ควรท าการประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาทราบถึงวนั เวลาสอบมาตรฐานวิชาชีพท่ีชดัเจน 
2. ควรท าการแจง้ถึงความส าคญัในการสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อนกัศึกษาจะไดต้ระหนกัในการเขา้สอบ 
3. ควรมีมาตรการส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่เขา้ร่วมการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ควรจดัซ้ือหนงัสือหรือจดัหาเน้ือหาท่ีตรงประเด็นกบัเน้ือหาการทดสอบวีเน็ต 
5. ควรสร้างกฎระเบียบว่าดว้ยการมาฝึกซอ้มของนกัศกึษา เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 
6. ควรเสริมเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในการแข่งขนั และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม 
7. ควรมีมาตรการรองรับปัญหานกัศึกษาติดเกมดว้ยการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย และท ากิจกรรมนนัทนาการอ่ืนๆ ใหม้ากข้ึน ในส่วนของผูป้กครองก็ตอ้งประชาสมัพนัธ์
ใหช่้วยกนัดูแลเมื่อนกัศกึษาอยูท่ี่บา้น เพื่อลดปัญหานกัศกึษาติดเกมและหมกมุ่นอยูก่บัโทรศพัทม์ากเกินไป 
ท าใหน้อนหลบัดึกและต่ืนสาย จนเป็นเหตุใหข้าดเรียนในท่ีสุด 
8. ควรมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบกระตุน้เตือน และประชาสมัพนัธใ์หน้กัศึกษาตรวจสอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมของตนเองอยูต่ลอดเวลา หากนกัศึกษายงัขาดคุณลกัษณะองัพึงประสงคด์า้นใดใหติ้ดต่อประสาน
กบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ เพื่อท าการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคค์รบทุกดา้น 
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4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์  

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 าปีการศึกษา 2562 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 
เป้าหมายของสถานศึกษา   มกีารพฒันาหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 1 รายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิ     มีการพฒันาหลกัสูตรรายวิชา จ  านวน 1 วิชา ไดแ้ก่ รายวิชา งานปรับแต่งเครืองยนต ์รหสัวิชา 
3101-2105 
2. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 
เป้าหมายของสถานศึกษา   สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองครบทุกสาขางาน ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ    สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง จ  านวน 8 สาขางาน คิดเป็น ร้อยละ 88.88 

2.) ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อใหส้ถานศึกษามีครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาและมีจ  านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเพ่ือเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่
ละระดบัการศกึษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน ก  ากบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอนรายวิชาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 
ตามกลยทุธด์งัน้ี 
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กลยทุธท่ี์ 15 จดัการประเมินผลการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 13 สนบัสนุนใหค้รูมีการบริหารชั้นเรียนโดยใชข้อ้มลูผูเ้รียนรายบุคคล 
กลยทุธท่ี์ 10 ก าหนดอตัราครูต่อผูเ้รียนใหเ้หมาะสม 
กลยทุธท่ี์ 11 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และมีการพฒันาดา้นวิชาการ
และวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 15 ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
กลยทุธท่ี์ 19 สรรหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านตามสารสนเทสใหค้รอบคลุมภายในสถา
ศึกษา 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหม้ีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  งานนิเทศการสอน
ครู  งานประเมนิผลการสอนโดยผูเ้รียน  งานดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนดา้นการเรียน  งานจดัท าระบบสารสนเทศ
ผูเ้รียนรายบุคคล  งานเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนครูกบัจ านวนผูเ้รียน  งานพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดา้นวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โครงการพฒันาสญัญาณอินเตอร์เน็ต 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3.ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพมนุษย ์ว่าดว้ย การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง และส่งเสริม
สนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ร้อยละ 100 
ผลสมัฤทธ์ิ    มีครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครบทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 
100 
2. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ร้อยละ 100 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครบทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 
100 
3. การจดัการเรียนการสอน 
เป้าหมายของสถานศึกษา  
1.สถานศึกษาไดม้กีารน าผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 
ของช้ินงานทั้งหมด 
2.สถานศึกษาไดมี้การรวบรวมผลงานโครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ของครู ใหค้รบทุกช้ินงาน 
3.ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีท าการสอนครบทุกคน  
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4.ครูผูส้อนไดม้ีการจดัท าแผนการเรียนรู้รายวิชา(แผนการสอน) และบนัทึกหลงัการสอนครบทุกคน 
5.ครูผูส้อนมีผลการนิเทศการสอนครูผูส้อนท่ีมีการพฒันาครบทุกคน 
ผลสมัฤทธ์ิ 
1.สถานศึกษามีการน าผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ร้อยละ 100 ของช้ินงาน
ทั้งหมด 
2.สถานศึกษาไดมี้การรวบรวมผลงานโครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ของครู จ  านวน 27 คน ครบทุก
ช้ินงาน 
3.ครูผูส้อน จ  านวน 27 คน มีวุฒิการศกึษาท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีท าการสอน 
4.ครูผูส้อน จ  านวน 27 คน มีการจดัท าแผนการเรียนรู้รายวชิา(แผนการสอน)และบนัทึกหลงัการสอนครบ
ทุกคน 
5.ครูผูส้อน จ  านวน 27 คน มีผลการนิเทศการสอนครูผูส้อนท่ีมีการพฒันาครบทุกคน มีครูผูส้อนมีการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
4. การบริหารจดัการชั้นเรียน 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ครูผูส้อนทุกคน บริหารจดัการชั้นเรียน ครบทุกรายวิชา  
ผลสมัฤทธ์ิ  ครูผูส้อนทุกคน บริหารจดัการชั้นเรียน ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  
5. การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
เป้าหมายของสถานศึกษา    ครูไดรั้บการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ตลอดทั้งปี และไดรั้บการฝึกอบรม
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูท่ีไดรั้บการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ตลอดทั้งปี และไดรั้บการฝึกอบรมคิดเป็นร้อย
ละ 100 
6. การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เป้าหมายของสถานศึกษา   มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม 
ผลสมัฤทธ์ิ    มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม มีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจดัการเรียนการสอนครบทุกหอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

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 18  จดัใหมี้ระบบขอ้มลูสารสนเทศเพ่ิมการบริหารจดัการ 
กลยทุธท่ี์ 20 พฒันาอาคารสถานท่ี หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานใหพ้ร้อมใชง้าน 
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กลยทุธท่ี์ 21  จดัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
กลยทุธท่ี์ 22 พฒันาหอ้งสมุด 
กลยทุธท่ี์ 19  สรรหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านตามสารสนเทสใหค้รอบคลุมภายใน
สถานศึกษา 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานพฒันาระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศและเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มลูภายในหน่วยงาน  งานพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ  งานจดัสวนภูมิทศัน์ภายในวิทยาลยั  งานส ารวจความพึงพอใจครูและ
นกัศกึษา ในการใชอ้าคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศนูยว์ิทยบริการ  งานซ่อมบ ารุงทัว่ไปและ
ซ่อมสาธารณูปโภคและระบบการส่ือสารภายใน  งานพฒันาปรับปรุงหอ้งสมุด 
งานนกัอ่านเมโทร  โครงการพฒันาสญัญาณอินเตอร์เน็ต 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  ขอ้ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การบริหารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา   มีอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศใชภ้ายในสถานศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   มีอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศใชภ้ายในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
2. อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
เป้าหมายของสถานศึกษา   อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม มีการพฒันา 
มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิ    อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม มีการพฒันา มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
ยอดเยีย่ม 
3. ระบบสารณูปโภคพ้ืนฐาน 
เป้าหมายของสถานศึกษา    มกีารบริหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร และ
ระบบรักษาความปลอดภยั ในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  อ  านวยประโยชน์แก่ผูบุ้คลากรทางการศกึษา 
ผูเ้รียน ผูใ้ชบ้ริการ 
ผลสมัฤทธ์ิ    สถานศึกษามีการบริหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร และ
ระบบรักษาความปลอดภยั อยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
4. แหล่งเรียนรู้และศนูยว์ิทยบริการ 
เป้าหมายของสถานศึกษา    มีผูเ้รียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งวิทยบริการ ร้อยละ 80 
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ผลสมัฤทธ์ิ    จ  านวนผูเ้รียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งวิทยบริการ 384 คน คิดเป็นร้อยละ 82.58 
5. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา  มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
ผลสมัฤทธ์ิ    มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้าน ใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากรใชอ้ยา่งทัว่ถึง ผล
การประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
6. การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เป้าหมายของสถานศึกษา    มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม 
ผลสมัฤทธ์ิ    มีจุดใหบ้ริการอินเตอร์ท่ีครอบคลุม มีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจดัการเรียนการสอนครบทุกหอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

4.) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ 
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  22  ส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานส่งเสริมผูเ้รียนสู่
ระบบทวิภาคี 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
เป้าหมายของสถานศึกษา   มีจ  านวนผูเ้รียนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 20 ของ ปวส. 
ผลสมัฤทธ์ิ    มีผูเ้รียนระดบั ปวส. ระบบทวิภาคี ปีการศกึษา 2562 ร้อยละ 37.28 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
ยอดเยีย่ม 
 
จุดเด่น  
1. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบในการใหข้อ้มลู เพื่อพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
การความตอ้งการของสถานประกอบการ 
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2. สถานศึกษาไดม้กีารพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัศึกษาไดม้คีวามรู้ ความสามารถตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
3. ครูผูส้อนทุกสาขางานใหค้วามร่วมมือในการพฒันาและปรับปรุงรายวิชา 
4. ครูมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนท่ียาวนาน สามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอนไดต้ามยคุสมยั 
5. มีการใชน้วตักรรม google form ท าเป็นแบบประเมินออนไลน์ 
6. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการสอน
ตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ใชส่ื้อการสอนเทคโนโลยกีารสอน ในการจดัการ
เรียนการสอน รวมทั้งท างานวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและแกไ้ขปัญหาในการสอน 
7. ครูทุกคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของแบบบนัทึกเวลาเรียนและการวดัผลประเมินผลการเรียน โดยมี 
การบนัทึกขอ้มลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคลครบทุกรายวิชา 
8. ครูทุกคนมีเทคนิคการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
9. ครูทุกคนมีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 
10. มีระบบในการจดัเก็บขอ้มลูของครูบุคลากร 
11. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมในสถานศึกษา 
12. มีระบบบริหารจดัการขอ้มลูสารสนเทศภายใน คือ ระบบ V-MIS ท่ีพฒันาข้ึนเอง จึงครอบคลุมและ
สามารถปรับแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสมไดต้ลอดเวลา 
13. สถานศึกษามีงบประมาณในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาอยา่งเพียงพอ  
14. ไดรั้บความร่วมมือจากครู บุคลากร และผูเ้รียนในการช่วยกนัดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหพ้ร้อมใชง้านและสวยงามอยูเ่สมอ 
15. มีงบประมาณในการจดัสรรระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยา่งเพียงพอ  
16. มีบุคลากรท่ีเชียวชาญในระบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
17. หอ้งสมุดมีความสะอาดและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการใชบ้ริการ 
18. หอ้งสมุดมีขนาดหอ้งและต าแหน่งท่ีตั้งสะดวกต่อการใชบ้ริการ 
19. สถานศึกษาจดัหาสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพตรงตามสาขางาน นกัศกึษาไดรั้บความรู้ตรงตามความ
ตอ้งการ 
 
จุดที่ควรพฒันำ  
1. พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะใหค้รบทุกสาขางาน 
2. การพฒันาเทคนิควิธีการสอนในส่วนของกิจกรรมการเรียนใหห้ลากหลายใหต้รงกบัช่วงวยัของนกัเรียน 
นกัศกึษา   
3. มีรูปแบบและหวัขอ้ของการประเมินผล 
4. การเพ่ิมกิจกรรมในชั้นเรียน และการท างานวิจยัท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา 
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5. ปรับปรุงหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน ใชส่ื้อการเรียนการสอนสมยัใหม่หรือใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียน 
เช่น 
การเรียนออนไลน์ หรือ บทเรียนส าเร็จรูป 
6. ครูมีความรู้ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้ 
7. งบประมาณในหารพฒันาระบบยงัไม่พอเพียง เน่ืองจากอุปกรณ์บางส่วนใชง้านมานานแลว้ อาจจะส่งผล
ใหม้อุีปกรณ์บางตวั อาจเกิดความเสียหายไดใ้นอนาคต 
8. การใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีแก่หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาไม่มีผลการบนัทึกและสถิติการใช้ 
9. จุดบริการน ้ าด่ืมใหก้บันกัศึกษาไม่เพียงพอ 
10. ป้ายความปลอดภยัและลดอุบติัเหตุในสถานศึกษา ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ มีไม่ครบ 
11. ขาดบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหบ้ริการหอ้งสมุด 
12. ความพร้อมของนกัศกึษาในการออกฝึกระบบทวภิาคี เช่น การตรงต่อเวลา ระเบียบ วนิยั การปรับตวัใน
การท างาน 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ควรพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะใหค้รบทุกสาขางาน และติดตามผลการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2. ควรสรรหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 
3. ควรเพ่ิมช่องขอ้แสดงความคิดเห็นหรือหวัขอ้การประเมินท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 
4. ควรหากิจกรรม active learning กบัการลงมือปฏิบติัควบคู่กนัไป และน าปัญหาอุปสรรคจาก 
การท ากิจกรรมน้ีมาท างานวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการพฒันาการเรียนการสอนและแกปั้ญหาการเรียนการ
สอนต่อไป 
5. ควรจดัสรรงบประมาณในการปรับปรุงหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน จดัอบรมการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ท่ีทนัสมยั และ อบรมการเรียนออนไลน์จากครูผูส้อน 
6. ควรจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ตใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแกไ้ข
ปัญหาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้ได ้
7. ควรจดัสรรงบประมาณในการจดัการระบบสารสนเทศมากข้ึน 
8. ควรมีรายงานบนัทึกการใชอ้าคาร จดัท าสถิติการขอใชอ้าคารสถานท่ีจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
9. มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในดา้นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
10. จดัหาบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่มีหนา้ท่ีสอนเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งสมุด เพื่อบริการแก่นกัศึกษา 
11. ควรหาสถานประกอบการท่ีสามารถรองรับนกัศึกษาหญิงไดแ้ละตรงตามสาขางาน และสรรหาบุคลากร
มาช่วยก ากบัดูแลนกัศึกษาในระบบทวิภาคีใหค้รอบคลุมทุกสาขาวิชา 
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4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ 

1.) ด้ำนควำมร่วมมอืในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การสร้างความร่วมมือกบั ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให ้นกัศึกษา ครู บุคลากร ไดรั้บการพฒันาตนเอง ทั้งทางดา้นวิชาการ งานบริการวิชาชีพ อีกทั้งการใหค้รู 
บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษา มีการใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ตามกลยทุธด์งัน้ี  
กลยทุธท่ี์ 17 ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กลยทุธท่ี์ 25 มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธท่ี์ 28 สนบัสนุนการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์ 29 สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนสู่สถานประกอบการ  โครงการศกึษาดูงานแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  โครงการศึกษาดูงาน
แผนกวิชาช่างยนต ์ โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โครงการขบัข่ีปลอดภยั  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรมโครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชาช่างยนต ์โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวิชา
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกแผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี   งานก าหนดมาตรฐานการศกึษาและจดัท าแผนพฒันาสถานศกึษา  งานจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  โครงการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสา 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้าง 
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)โดย
การพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหม้ีทกัษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศกึษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เป้าหมายของสถานศึกษา   ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิ   ครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 
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2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนสอน 
เป้าหมายของสถานศึกษา    สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และมีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อการบริหารจดัการศกึษา มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เป้าหมายของสถานศึกษา    สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชน
อยา่งนอ้ย 4 กิจกรรมต่อปีการศกึษา 
ผลสมัฤทธ์ิ   สถานศึกษามีการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความร่วมมือกบัชุมชน 7 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา  ผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

2.) ด้ำนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวจิยั  
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการจดัท า
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบั
บุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไดรั้บรางวลัตาม
วตัถุประสงคแ์ละเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามกลยทุธด์งัน้ี 
กลยทุธท่ี์ 32  ส่งเสริมให ้ผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัประเทศหรือไดรั้บรางวลัจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจยั 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการประกวด
หรือแสดงผลงานโครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือ งานวิจยัของครูและนกัศึกษา  งานรวบรวมโครงงาน 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ครูและนกัศึกษา 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  2 ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั 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 
เป้าหมายของสถานศึกษา สถานศึกษามีนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์มีคุณภาพ สร้างเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบัจงัหวดัและไดรั้บรางวลัระดบัชาติอยา่งนอ้ย1รางวลัข้ึนไป 
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ผลสมัฤทธ์ิ  สถานศึกษามีผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั ท่ีมีคุณภาพ สร้าง
เสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 38 ผลงาน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และไดรั้บรางวลั
ระดบัชาติ 1 ผลงาน เผยแพร่สู่สาธารณะทางเวบ็ไซตว์ิทยาลยั คิดเป็น ร้อยละ 94.73 
 
จุดเด่น  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการ
บริหารจดัการศึกษา 
3. ส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษาตรงกบัความตอ้งการของชุมชน  
4. งานวิจยัครูสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และแกใ้นการเรียนการสอนได ้
 

จุดที่ควรพฒันำ  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละฝ่ายไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ครูไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพครบทุกสาขาวิชา 
3. ส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษายงัไม่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์   
4. งานวิจยัในชั้นเรียนของครูไม่ดึงดูดและน่าสนใจเท่าท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ควรจดัการอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหไ้ดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อจะไดรั้บแนวคิด
สร้างสรรคแ์ละสามารถกระจายความรู้สู่การบริหารสถานศึกษาแบบย ัง่ยนื 
2. ควรจดัใหม้ีการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของครูใหค้รบทุกสาขาวิชา 
3. ควรสืบคน้และศึกษาหาส่ิงประดิษฐท่ี์สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
4. นกัศกึษาควรศกึษาคู่มือ ในการจดัท ารูปเล่มโครงงาน 
5. ครูควรสืบคน้งานวิจยัท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบังานวจิยัของตนเอง 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 
5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 115 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยกุต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 25 92.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 5 10 

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 95 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 95 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 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 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 25 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10 

2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 85 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 65 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 30 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)  

 

 
 
 
 
 
 



49 
 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 45 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน ้ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได ้X 100) / 15 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 99.15 

ประเดน็ที่ 1.1 ดา้นความรู้ 100 

ประเดน็ที่ 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 92 

ประเดน็ที่ 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 100 

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 100 

ประเดน็ที่ 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเดน็ที่ 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 100 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 99.60 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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 
ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่ก ำหนดเพิม่เตมิ 

 
6.1 มำตรฐำนที่ 2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์  
วธิีด ำเนินกำร  
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาปีการศกึษา 2561 – 2563  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้  าหนด
แผนกลยทุธท์างดา้นการตลาด  การประชาสมัพนัธ ์แผนปฏิบติังานประจ าปี ท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผูเ้รียนในทุกปีการศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามกลยทุธด์งัน้ี  
กลยทุธท่ี์  28 สนบัสนุนการออกบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความร่วมมือกบัชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
กลยทุธท่ี์  29 สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา 
กลยทุธท่ี์  33 จดัท าแผนการแนะแนวการศึกษา แผนการตลาดและประชาสมัพนัธเ์พ่ือเพ่ิมผูเ้รียน 
กลยทุธท่ี์  34 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัโครงการดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
กลยทุธท่ี์  35 จดัท าแผนการป้องกนัผูเ้รียนออกกลางคนั 
      จากนั้นไดน้ ากลยทุธจ์ากแผนพฒันาฯ ไปจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ โครงการบริการ
ชุมชนวิชาการวิชาชีพและจิตอาสา    งานแนะแนวและเยีย่มชมวิทยาลยั   งานPRและส่งเสริมกีฬา  กิจกรรม
ชมรม   โครงการสานสมัพนัธส์ถาบนันอ้งพี่  โครงการ MT FUTSAL 2019   โครงการ MT STAR 2019   
โครงการส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่   โครงการกีฬาสี 
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี  3   ดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี  3.1  การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม  
ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การเพ่ิมผูเ้รียน 
เป้าหมาย  สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนใหม่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ของปีการศกึษาท่ีผา่นมา 
ผลสมัฤทธ์ิ  ในปีการศึกษา 2561 มีจ  านวนผูเ้รียนใหม่ 244 คน ปีการศึกษา 2562 มีจ  านวนผูเ้รียนใหม่เพ่ิมข้ึน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22 
2. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
เป้าหมาย   
1. มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ ต่อปีการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 3 คร้ัง  
2. มีจ  านวนผูเ้รียนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทะเลาะววิาท หรือมีความผดิขั้นร้ายแรง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
80.00                                          
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ผลสมัฤทธ์ิ    
1. มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ จ  านวน 6 คร้ัง   
2. สถานศึกษามีจ  านวนผูเ้รียนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทะเลาะวิวาท หรือมีความผดิขั้นร้ายแรง คิดเป็น
ร้อยละ 89.03 
 
จุดเด่น  
1. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบในการใหข้อ้มลู เพื่อพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
การความตอ้งการของสถานประกอบการ 
2. สถานศึกษาไดม้กีารพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัศึกษาไดม้คีวามรู้ ความสามารถตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
3. ครูผูส้อนทุกสาขางานใหค้วามร่วมมือในการพฒันาและปรับปรุงรายวิชา 
4. ครูมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนท่ียาวนาน สามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอนไดต้ามยคุสมยั 
5. มีการใชน้วตักรรม google form ท าเป็นแบบประเมินออนไลน์ 
6. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการสอน
ตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ใชส่ื้อการสอนเทคโนโลยกีารสอน ในการจดัการ
เรียนการสอน รวมทั้งท างานวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและแกไ้ขปัญหาในการสอน 
7. ครูทุกคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของแบบบนัทึกเวลาเรียนและการวดัผลประเมินผลการเรียน โดยม ี
การบนัทึกขอ้มลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคลครบทุกรายวิชา 
8. ครูทุกคนมีเทคนิคการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
9. ครูทุกคนมีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 
10. มีระบบในการจดัเก็บขอ้มลูของครูบุคลากร 
11. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมในสถานศึกษา 
12. มีระบบบริหารจดัการขอ้มลูสารสนเทศภายใน คือ ระบบ V-MIS ท่ีพฒันาข้ึนเอง จึงครอบคลุมและ
สามารถปรับแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสมไดต้ลอดเวลา 
13. สถานศึกษามีงบประมาณในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ  
14. ไดรั้บความร่วมมือจากครู บุคลากร และผูเ้รียนในการช่วยกนัดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหพ้ร้อมใชง้านและสวยงามอยูเ่สมอ 
15. มีงบประมาณในการจดัสรรระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยา่งเพียงพอ  
16. มีบุคลากรท่ีเชียวชาญในระบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
17. หอ้งสมุดมีความสะอาดและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการใชบ้ริการ 
18. หอ้งสมุดมีขนาดหอ้งและต าแหน่งท่ีตั้งสะดวกต่อการใชบ้ริการ 
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19. สถานศึกษาจดัหาสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพตรงตามสาขางาน นกัศกึษาไดรั้บความรู้ตรงตามความ
ตอ้งการ 
 
จุดที่ควรพฒันำ  
1. พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะใหค้รบทุกสาขางาน 
2. การพฒันาเทคนิควิธีการสอนในส่วนของกิจกรรมการเรียนใหห้ลากหลายใหต้รงกบัช่วงวยัของนกัเรียน 
นกัศกึษา   
3. มีรูปแบบและหวัขอ้ของการประเมินผล 
4. การเพ่ิมกิจกรรมในชั้นเรียน และการท างานวิจยัท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา 
5. ปรับปรุงหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน ใชส่ื้อการเรียนการสอนสมยัใหม่หรือใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียน 
เช่น การเรียนออนไลน์ หรือ บทเรียนส าเร็จรูป 
6. ครูมีความรู้ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้ 
7. งบประมาณในหารพฒันาระบบยงัไม่พอเพียง เน่ืองจากอุปกรณ์บางส่วนใชง้านมานานแลว้ อาจจะส่งผล
ใหม้ีอุปกรณ์บางตวั อาจเกิดความเสียหายไดใ้นอนาคต 
8. การใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีแก่หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาไม่มีผลการบนัทึกและสถิติการใช ้
9. จุดบริการน ้ าด่ืมใหก้บันกัศึกษาไม่เพียงพอ 
10. ป้ายความปลอดภยัและลดอุบติัเหตุในสถานศึกษา ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ มีไม่ครบ 
11. ขาดบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหบ้ริการหอ้งสมุด 
12. ความพร้อมของนกัศกึษาในการออกฝึกระบบทวภิาคี เช่น การตรงต่อเวลา ระเบียบ วนิยั การปรับตวัใน
การท างาน 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ควรพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะใหค้รบทุกสาขางาน และติดตามผลการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2. ควรสรรหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 
3. ควรเพ่ิมช่องขอ้แสดงความคิดเห็นหรือหวัขอ้การประเมินท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 
4. ควรหากิจกรรม active learning กบัการลงมือปฏิบติัควบคู่กนัไป และน าปัญหาอุปสรรคจาก 
การท ากิจกรรมน้ีมาท างานวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการพฒันาการเรียนการสอนและแกปั้ญหาการเรียนการ
สอนต่อไป 
5. ควรจดัสรรงบประมาณในการปรับปรุงหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน จดัอบรมการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ท่ีทนัสมยั และ อบรมการเรียนออนไลน์จากครูผูส้อน 
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6. ควรจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ตใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแกไ้ข
ปัญหาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้ได ้
7. ควรจดัสรรงบประมาณในการจดัการระบบสารสนเทศมากข้ึน 
8. ควรมีรายงานบนัทึกการใชอ้าคาร จดัท าสถิติการขอใชอ้าคารสถานท่ีจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
9. มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในดา้นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
10. จดัหาบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่มีหนา้ท่ีสอนเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งสมุด เพื่อบริการแก่นกัศึกษา 
11. ควรหาสถานประกอบการท่ีสามารถรองรับนกัศึกษาหญิงไดแ้ละตรงตามสาขางาน และสรรหาบุคลากร
มาช่วยก ากบัดูแลนกัศึกษาในระบบทวิภาคีใหค้รอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 

6.2 มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกนัคุณภำพ 
ผลสัมฤทธิ์  
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 2562 เพื่อก  าหนด
โครงการ ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ วนัเวลา และงบประมาณ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  งานพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ  งานก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  งานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
ของสถานศึกษา งานประเมินคุณภาพภายใน  งานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษาและตรวจ
ติดตาม โครงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  งานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ   
      ทั้งน้ีแผนปฏิบติังานประจ าปีไดส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้าง 
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ท่ี 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)โดย
การพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหม้ีทกัษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศกึษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้าหมาย สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ 
ผลสมัฤทธ์ิ    ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
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จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีระบบรายงานการประเมินตนเอง มาใชใ้นดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
 
จุดที่ควรพฒันำ 
1. ครูและบุคลากรยงัไม่มีความช านาญในการใชง้านระบบรายงานการประเมินตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1. ครูและบุคลากรควรไดรั้บการอบรมการใชง้านระบบรายงานการประเมินตนเอง 
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ส่วนที่ 7 

แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมนิ 
แผนพฒันำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กจิกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พงึประสงค์ 

1.1 ดา้นความรู้ 1. โครงการติว V-Net  
2. โครงการติวขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 1. โครงการสนบัสนุนส่งผลงานเขา้ประกวด นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ระดบันานาชาติ 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

1. โครงการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศกึษา 1. แผนงานพฒันารายวิชาโครงการ  

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 1. โครงการพฒันาครูโดยใช ้Application เพื่อการสอน  
2. ผูบ้ริหารใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจดัการศกึษา
ระบบทวิภาคี  

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. จดัเตรียมแผนงานงบประมาณ ดา้นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียนการสอนในยคุไทย
แลนด ์4.0  

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 1. โครงการประชาสมัพนัธร์ะบบทวิภาคี เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่สถานประกอบการ  

2.5 นโยบายสถานศึกษา  

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการขบัข่ีปลอดภยั  
2. โครงการบริการชุมชนวิชาการวิชาชีพและจิตอาสา 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
งานวิจยั 

1. กิจกรรมการสรรหานวตักรรมท่ีเกิดจากการบริการ
ชุมชน วิชาการ วิชาชีพ หรือจิตอาสาของสถานศึกษา  
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมนิ 
แผนพฒันำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กจิกรรม) 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพ 

4.1 ระบบการประกนัคุณภาพ 1. โครงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  

 

 




