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สว่นที ่1 
บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 

 

  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำทีจ่ัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยกำรสรปุสำระส ำคัญ ดังนี้  

1. กำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
1.1 ผลสมัฤทธิ ์
     1.1.1 ผลผลิต 
1.  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. ไม่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำเนื่องจำกไม่มีนักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบ 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
4. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ อยู่ในระดับดเีลิศ 
5. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน อยู่ในระดบัดีเลิศ 
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ อยู่ในระดบัดีเลิศ 
7. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเลิศ 
8. ผลงำนของผูเ้รียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย อยู่ในระดับดเีลิศ 
     1.1.2 ผลลัพธ์ 
1. กำรพัฒนำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
2. กำรพัฒนำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ หรอืปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรบัปรุงรำยวิชำเดิม หรอืก ำหนดรำยวิชำ
เพิ่มเตมิ อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
3. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
4. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
5. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสู้่กำรปฏิบัติทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
6. กำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียนของครผูู้สอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
7. ครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
8. ครูและบุคลำกร มกีำรพฒันำตนเอง อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
9. กำรบรหิำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
10. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
11. กำรบรกิำรชุมชนและจิตอำสำ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
12. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ระบบสำธำรณูปโภค อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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13. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
14. ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนและกำรเข้ำถึงระบบอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในช้ันเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
15. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
16. กำรจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
     1.1.3 ผลสะท้อน 
1. มีผลกำรประเมินศูนย์บม่เพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำก ำหนด ระดับ5ดำว 
1.2 จดุเดน่  
1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ ทกัษะ ไปประกอบอำชีพได้ 
2. ผู้เรียนและผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีควำมเป็นกันเอง ใกล้ชิดและให้ควำมอบอุ่นแก่นักศึกษำท ำให้นักศึกษำมี
ควำมสุขเมื่ออยู่ในวิทยำลัย ครูทีป่รึกษำมีข้อมูลรำยบุคคลของนักศึกษำในห้องของตนเอง มีควำมเข้ำใจผูเ้รียน 
ท ำให้สำมำรถติดตำมและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของนกัศึกษำได้เป็นอย่ำงดี   
4. สถำนศึกษำมีงบประมำณเพียงพอทีจ่ะสนับสนุนอำจำรยท์ี่ปรกึษำ ในกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักศึกษำ 
5. สถำนศึกษำมีระบบอำจำรย์ทีป่รกึษำที่เข้มแข็ง 
6. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร กจิกรรมตลอดปีกำรศึกษำ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในด้ำน
ต่ำงๆ ส่งผลใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พงึประสงค์ มีควำมรบัผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม   มีควำมเป็นประชำธิปไตย ท ำงำนร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่ำงเป็นกลัยำณมิตร มีภำวะผู้น ำกล้ำ
แสดงออก ภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำ ร่วมพัฒนำภูมปิัญญำไทย และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทยมี
จิตส ำนึกในกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม มีเจตคติและกจินิสัยที่ดี เคำรพกฎหมำย เคำรพ
สิทธิของผู้อื่น มีควำมรบัผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและมีจิตสำธำรณะ 
7. มีกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทั้งด้ำนทฤษฎี และด้ำนปฏิบัติ โดยมีกำรฝกึซ้อม
อย่ำงสม่ ำเสมอ ในช่วงหลงัเลิกเรียน หรือมเีวลำว่ำงจำกำรเรยีน จึงท ำให้ได้รบัรำงวัลจำกกำรประกวด 
8. สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ มีกำรพฒันำตนเองอยู่เสมอ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงตำม
สำขำวิชำที่สอน 
9. สถำนศึกษำมีกำรจัดห้องสมุดเอื้อต่อกำรเข้ำมำใช้ เพื่อใหผู้้เรียนได้เข้ำศึกษำค้นคว้ำควำมรู้เพิ่มเตมิ 
10. สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรทีม่ปีระสิทธิภำพคือระบบ VMIS Vocational 
Management Information System) 
11. สถำนศึกษำะมีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วให้บริกำรสงูครอบคลุมพื้นที ่
12. สถำนศึกษำมีควำมร่วมมือกบัสถำนประกอบในกำรในกำรพัฒนำหลกัสูตร ตรงกบัควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
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13. ครูทุกคนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลผูเ้รยีนเป็นรำยบุคคล 
14. ครูทุกคนมีเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนให้มบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียน 
15. ครูทุกคนมีวิธีกำรเสรมิแรงใหผู้้เรียนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรเรียน 
16. ผู้บรหิำรสถำนศึกษำให้กำรสนบัสนุนในกำรพฒันำตนเองและกำรพฒันำวิชำชีพของครู 
17 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีหลักกำรบรหิำรแบบมสี่วนร่วม 
18. ผู้เรียนระบบทวิภำคีมีรำยได้จำกกำรฝึกอำชีพ 
19. ผู้เรียนระบบทวิภำคีมีงำนท ำหลงัจำกส ำเรจ็กำรศึกษำ 
20. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก พรอ้มใช้ 
สะอำดและเพียงพอกบัควำมต้องกำรของผู้เรียน 
21. ภูมิทัศน์ภำยในวิทยำลัยมีควำมสวยงำมจัดหำต้นไม้และปรับภูมทิัศน์ใหร้่มรื่นรวมถึง หอ้งเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน ภำยในวิทยำลัย จัดกิจกรรมวำดผนังอำคำรเรียนและทำงข้ึนบันได
เป็นภำพลกัษณ์ประจ ำวิทยำลัย  
22. มีบุคลำกรที่เชียวชำญในระบบสำรสนเทศ 
23. สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
24. จ ำนวนนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรอืงำนวิจัยไปใช้ประโยชนจ์รงิ 
25. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงขึ้นมำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์กับสถำนศึกษำและชุมชนได้ตรงเป้ำประสงค์
ของโครงงำน 
26. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงขึ้นมำสำมำรถน ำมำพฒันำต่อยอดได้ 
27. สถำนศึกษำให้กำรสนบัสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรออกบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ 
28. ผู้บรหิำร  ครู  บุคลำกร  นักศึกษำ มีควำมรู้  มีศักยภำพ  มีทักษะในวิชำชีพ สำมำรถน ำไปให้บริกำร
ควำมรู้แก่ชุมชนได้ 
29. หน่วยงำน ชุมชน ให้ควำมร่วมมือในกำรออกบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพอย่ำงดีเยี่ยม 
1.3 จดุทีค่วรพฒันำ  
1. สถำนศึกษำยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติอำชีวศึกษำ 
(V-NET) 
2. ครูผู้สอนยงัขำดควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. ผู้เรียนยงัไม่ให้ควำมสนใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 
4. ครูและบุคลำกรยงัขำดควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
5. สถำนศึกษำยังไม่มีนวัตกรรมกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ 
6. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ ยังขำดกำรออกแบบ ทีส่วยงำม 
7. ยังไม่มีกำรส่งเสริมกำรประกวด นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ 
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8. ยังขำดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน และสิง่อำนวยควำมสะดวกเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในยุคไทยแลนด์4.0 
9. ฮำร์ดแวร์บำงช้ิน มีระยะเวลำในกำรใช้งำนที่นำนมำก อำจเกิดกำรเสียหำยหรือช ำรุดได้ 
1.4 ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ 
1. สถำนศึกษำโดยฝ่ำยวิชำกำรควรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ
อำชีวศึกษำ(V-NET) 
2. ครูผู้สอนควรมีกำรพัฒนำตนเองในเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ ให้ทันตำมยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. ผู้รับผิดชอบงำนทวิภำคีควรมีกำรประชำสมัพันธ์ เกี่ยวกบัประโยชน์ของกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีให้แก่
ผู้เรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมสูส่ถำนประกอบกำร 
4. ผู้บรหิำรควรให้ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ตำมมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำระบบทวิภำคี 
5. ผู้บรหิำรควรสนับสนุนงบประมำณ ด้ำนสื่อ วัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 
6. ผู้บรหิำรควรด ำเนินกำรสรรหำนวัตกรรมทีเ่กิดจำกกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ หรือจิตอำสำของ
สถำนศึกษำ มำด ำเนินกำรพฒันำเป็นระบบตอ่ไป 
7. ผู้บรหิำรควรมอบหมำยสำขำวิชำสถำปัตยกรรม ช่วยให้ควำมรู้ในกำร ออกแบบผลิตภัณฑ์ของผลงำน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์  
8. ผู้บรหิำรควรส่งเสริมสนับสนุนใหส้่งผลงำนเข้ำประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ในเวทรีะดับ
นำนำชำติ 
 
2. กำรสรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลผู้เรียนทีม่ีประสทิธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบอำจำรย์ทีป่รกึษำที่เข้มแข็ง กอรป
กับสถำนศึกษำมรีะบบกำรบริหำรจัดกำรที่อำศัยกำรมสี่วนรว่มทั้งบุคลำกรภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
ผู้บริหำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน มีระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นระบบ สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แกผู่้เรียนและผูป้กครองตลอดจนผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง   อีกทั้ง 
สถำนศึกษำยังมีควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสงัคมแหง่กำรเรียนรู้ กับสถำนประกอบกำรหลำยแห่ง เช่น กำรส่ง
ผู้เรียนไปฝกึงำนและเรียนในระบบทวิภำคี  
 
3. กำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำทีบ่รรลเุปำ้ประสงคข์องหนว่ยงำนตน้สงักดั 
1. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
2. งำนเรียนรู้ประวัติศำสตร์ไทยและภำษำอังกฤษ 
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ 
4. สถำนศึกษำคุณธรรม 
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5. กำรป้องกันสิง่เสพติดในสถำนศึกษำ 
6. กิจกรรมศูนย์บม่เพำะวิสำหกิจในสถำนศึกษำ 
 
4. กำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำทีเ่ปน็แบบอยำ่งทีด่ ี(Best Practice) 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ป็นแบบอย่ำงที่ดีได้แก่  ระบบ VMIS (Vocational 
Management Information System) 
4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 กำรบริหำรจัดกำรที่ต้องกำรควำมรวดเร็ว แม่นย ำ สำมำรถเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ำย จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อน ำเอำมำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งทำงวิทยำลัยเทคโนโลยีได้มีกำร
ออกแบบและสร้ำงระบบบรหิำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำข้ึนเองโดยมีช่ือว่ำระบบ VMIS (Vocational 
Management Information System) เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรที่คลอ่งตัวโดยใช้ คอมพิวเตอร์ มือ แทบ็เล็ต 
ในกำรเช่ือมต่อเข้ำสูร่ะบบภำยใต้โครงข่ำยอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงู และใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยในกำรเกบ็รักษำ
ข้อมูล จึงท ำให้กำรบริหำรจัดกำรของทำงวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และสะดวกสบำย  
4.2 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเป็นข้อมลูสำรสนเทศส ำหรับกำรบรหิำรจัดกำรภำยใน 
 2.เพื่อเป็นข้อมลูสำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
4.3 กรอบและแนวคิด 
 เพื่อใหก้ำรบรหิำรจัดกำรข้อมูลภำยในวิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร มีกำรเช่ือมโยงถึงกัน สำมำรถเข้ำ
ไปใช้งำนได้สะดวก และน ำเอำข้อมูลเหล่ำน้ันมำประมวลผลเป็นสำรสนเทศ ส ำหรบัอ้ำงอิง หรือ ประกอบกำร
ในเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร เช่น งำนทะเบียน กำรเงิน บุคคล กิจกำรนักศึกษำ ธุรกำร แผน
งบประมำณ วิชำกำร และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องมำเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ำยภำยใต้อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู  
4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 เริ่มจำกแบง่ข้อมลูออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่คือ ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบันักศึกษำ เช่น หลักสูตร แผนกำรเรียน 
เกรด กำรเงิน ควำมประพฤติ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบันักศึกษำมำออกแบบเป็นระบบยอ่ย ๆ เช่น งำน
วิชำกำร งำนทะเบียน งำนกิจกำร งำนกำรเงิน ให้สำมำรถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ำย อีกกลุ่มก็คือ ข้อมลูของครูบุ
คลกำร เจ้ำหน้ำที่ ก็น ำเอำมำออกแบบเป็นระบบยอ่ย ๆ เช่น งำนบุคคล แผนงบประมำณ ธุรกำรและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วน ำเอำทัง้หมดมำรวมกับภำยใต้ช่ือว่ำ VMIS  
4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
 หลงัจำกออกแบบและพัฒนำระบบ VMIS เสร็จแล้วก็ได้น ำมำทดลองใช้งำนโดยให้แต่ละฝ่ำย
ทดสอบและหำข้อบกพร่องของระบบเพื่อน ำเอำไปปรับปรุงและแก้ไข โดยภำยในระบบ VMIS ประกอบไปด้วย
ระบบย่อย ๆ ดังนี ้
 4.5.1 ระบบ e-Office 
 4.5.2 ระบบธุรกำร 
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 4.5.3 ระบบกิจกำรนักศึกษำ 
 4.5.4 ระบบกำรเงิน 
 4.5.5 ระบบงำนบุคคล 
 4.5.6 ระบบงำนแผนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 4.5.7 ระบบงำนวิชำกำร 
 4.5.8 ระบบงำนทะเบียน 
 4.5.9 ระบบกำรรับสมัครนกัศึกษำ 
 4.5.10 ระบบตรวจสอบของผูบ้รหิำร 
4.6 ประโยชน์ที่ได้รบั 
 ท ำให้ทำงวิทยำลัยมรีะบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำใช้เองโดยสำมำรถปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงใหท้ันสมัยได้ตลอดเวลำ นอกจำกนี้ยังมสีถำบันอื่นที่มีควำมสนใจน ำเอำระบบของเรำไปใช้งำน จงึ
ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรพฒันำระบบในครั้งนี ้
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยสำระที่ส ำคัญ ดังนี้  
2.1 ขอ้มลูพืน้เกีย่วกบัสถำนศกึษำ 
  ที่อยู ่
  วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร 24 หมู่ที่ 1 ถนนลอยเครำะห์ ซอย2 ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย์ 50100 
  โทรศัพท์ 053-282112  โทรสำร 053-208112 
  E-mail metroschool@hotmail.com  Website www.metro.ac.th 
 
ประวัติสถำนศึกษำ 
  วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทรมเีนื้อที่ 3 ไร่ 2 งำน 22 ตำรำงวำ เริ่มก่อตั้งข้ึนโดยนำงมรกต สุวรรณชิน เป็น
ผู้รบัใบอนญุำตเป็นผูจ้ัดกำรและผูอ้ ำนวยกำร ได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ ปี พ.ศ.2536  และได้
เปลี่ยนหลักสูตรจำกกรมอำชีวศึกษำเป็นหลกัสูตรเทคโนโลยรีำชมงคล 
 ปี พ.ศ.2538   เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนเทคโนโลยลีำนนำ มีนำยสนั่น  ปัญญำกำบ เป็นอำจำรย์ใหญ่ 
โดยจัดกำรศึกษำมุ่งหมำยถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะทำงสงัคม คือให้ผูเ้รียนได้แสดงออก
ถึงกำรกล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำน ำ กล้ำแสดงออก เพื่อใหส้มกับโลกยุคปจัจบุัน ทำงโรงเรียนได้พฒันำด้ำนอำคำร
สถำนที่ บุคลำกร กำรเรียนกำรสอน โดยกำรน ำเอำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนบุคลำกรจำกสถำบันอื่นเข้ำมำ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อจะใหเ้ป็นสถำบันที่มกีำรพฒันำกำรตลอดเวลำ 
 ปี พ.ศ.2540  ได้เปิดท ำกำรสอนในระดบั ปวส. สำยวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำช่ำงเทคนิค
สถำปัตยกรรม  สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และสำยวิชำศิลปกรรม สำขำศิลปกรรม เพื่อเป็นกำร
ตอบสนองต่อนโยบำยกำรเรียนกำรสอนที่ต่อเนื่องในสำยวิชำชีพ 
 ปี พ.ศ.2541   ได้ขออนุญำตเปลีย่นหลักสูตรระดับช้ัน ปวช. จำกหลกัสูตรเทคโนโลยรีำชมงคล 
2535 เป็นหลักสูตรกรมอำชีวศึกษำ 2538 และระดับช้ัน ปวส. จำกหลกัสูตรเทคโนโลยรีำชมงคล 2538 เป็น
หลักสูตรกรมอำชีวศึกษำ 2540  
 ปี พ.ศ.2541   ได้เปลี่ยนผู้อ ำนวยกำรจำกนำงมรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน  
และเปลี่ยนอำจำรย์ใหญจ่ำกนำยสนั่น ปัญญำกำบ เป็นนำยมำรุต  ศิริธร โดยได้น ำเอำควำมรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำจัดกำรเรียนกำรสอนใหท้ันยุคปัจจุบัน มกีำรพฒันำอำคำรสถำนที่ พัฒนำบุคลำกร กระบวนกำร
เรียนกำรสอนและพฒันำนักศึกษำใหม้ีคุณภำพมำกยิ่งข้ึนเพือ่พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 ปี พ.ศ.2542  ได้เปลี่ยนผูจ้ัดกำรจำกนำงมรกต สุวรรณชิน เป็น ดร.กิตติพฒัน์  สุวรรณชิน และยัง
ด ำรงต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำร   พัฒนำกำรบริหำรงำนให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน   

http://www.metro.ac.th/
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 ปี พ.ศ.2544  ได้ขออนุญำตเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนเมโทรเทคโนโลยีและขยำยหลักสูตร
อำชีวศึกษำระดับ ปวช.และปวส.เพิม่อีก  
2 สำขำ คือ สำขำวิชำช่ำงยนต์ งำนเทคโนโลยียำนยนต์ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ งำนอิเล็กทรอนกิสท์ั่วไป 
งำนเทคนิคคอมพิวเตอร ์
 ปี พ.ศ.2547  ได้ขออนุญำตเพิ่มประเภทวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรบักำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเทคโนโลยีของเมอืงเชียงใหม่ ซึง่จะเป็น ICT City 
 ปี พ.ศ.2547  ได้รับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(สมศ.) ครั้งแรก ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
 ปี พ.ศ.2550  ได้รับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(สมศ.) ครั้งทีส่อง ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ด ี
 ปี พ.ศ.2551   ได้ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งผู้บริหำรโดยให้นำงมรกต สุวรรณชิน ด ำรงต ำแหน่งผู้รบั
ใบอนุญำต ดร.กิตติพฒัน์ สุวรรณชิน ด ำรงต ำแหนง่ผูจ้ัดกำรและนำยมำรุต ศิริธร  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
 ปี พ.ศ.2551   ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนระดับอำชีวศึกษำ สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2551 
 ปี พ.ศ. 2554  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ จำกส ำนักคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก  
 ปี พ.ศ. 2555  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบทีส่ำม  จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก 
 ปี พ.ศ. 2561   ได้ท ำกำรเปิดสอน ประเภทวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 ปี พ.ศ. 2564  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบทีส่ี่  จำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
 
กำรจัดกำรศึกษำ 
  ประเภทวิชำที่เปิดสอน 
 1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
     ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
  - สำขำวิชำช่ำงยนต์         สำขำงำนยำนยนต์ 
  - สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนกิส ์ สำขำงำนอิเล็กทรอนกิส์  
  - สำขำวิชำสถำปัตยกรรม  สำขำงำนสถำปัตยกรรม 
      
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
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  - สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล        สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  
  - สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนกิส ์ สำขำงำนอิเล็กทรอนกิส์อุตสำหกรรม  
             สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์  
  - สำขำวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม สำขำงำนเทคนิคสถำปัตยกรรม 
 2. ประเภทวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
         ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
  - สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
     ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
  - สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สภำพชุมชน 
  วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทรตั้งอยู่ใจกลำงเมือง ใกล้กับชุมชนลอยเครำะห์ ด้ำนหน้ำติดกบัวิทยำลัย
เทคโนโลยีพำณิชยกำรเชียงใหม่ ด้ำนหลังติดกบัโรงเรียนอนบุำลดรุณนมิิต 
   
สภำพเศรษฐกจิ 
  วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทรตั้งอยู่ใจกลำงเมือง ใกลแ้หล่งทอ่งเที่ยว  มีชำวต่ำงชำติอยู่รอบบริเวณ
สถำนศึกษำ เมืองเชียงใหมเ่ป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลำยเช้ือชำติเข้ำมำท่องเที่ยวต่อปีเป็นจ ำนวนมำก 
สภำพสังคม 
  เมอืงเชียงใหมเ่ป็นเมืองที่อนรุักษ์วัฒนธรรม มปีระเพณีที่ดีงำม มีกำรสบืสำนประเพณีอย่ำงต่อเนื่องเช่น
สงกรำนต์ ลอยกระทง สังคมเป็นสงัคมเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ ผู้คนมีอัธยำศัยน้ ำใจงำม  
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2.2 แผนภมูกิำรบรหิำรของสถำนศกึษำ 
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2.3 ขอ้มลูของสถำนศกึษำ 
ข้อมูลผู้เรียน 

ระดบัชัน้ ปกต ิ ทวิภำค ี ทวศิกึษำ รวม 

ปวช.1 122 0 0 122 

ปวช.2 128 0 0 128 

ปวช.3 86 0 0 86 

รวม ปวช. 336 0 0 336 

 

ระดบัชัน้ ปกต ิ ทวิภำค ี รวม 

ปวส.1 62 3 65 

ปวส.2 17 42 59 

รวม ปวส. 79 45 124 

   
ข้อมูลผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2562 

ระดบัชัน้ แรกเขำ้ ส ำเรจ็กำรศกึษำ คดิเปน็รอ้ยละ 

ปวช.3 105 81 77.14 

ปวส.2 65 56 86.15 

รวม 170 137 80.59 

   
ข้อมูลผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2563 

ระดบัชัน้ แรกเขำ้ ส ำเรจ็กำรศกึษำ คดิเปน็รอ้ยละ 

ปวช.3 104 85 81.73 

ปวส.2 64 57 89.06 

รวม 168 142 84.52 
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ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทัง้หมด
(คน) 

มใีบประกอบ
วิชำชพี(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหำร/ ผู้รบัใบอนญุำตผูจ้ัดกำร/ ผู้อ ำนวยกำร/ รอง
ผู้อ ำนวยกำร/ ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำร 

3 1 - 

ข้ำรำชกำรครู/ ครูเอกชนที่ได้รบักำรบรรจุ/ ผู้ที่ได้รบักำร
รับรอง 

25 25 25 

ข้ำรำชกำรพลเรอืน 0 - - 

พนักงำนรำชกำรคร ู 0 0 0 

พนักงำนรำชกำร(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 0 0 0 

เจ้ำหน้ำที ่ 8 - - 

บุคลำกรอื่นๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ พนักงำนขับ
รถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 25 25 25 

รวมทั้งสิ้น 40 25 25 

ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

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

อุตสำหกรรม 3 3 6 

พำณิชยกรรม 0 0 0 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 4 4 8 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที ่

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลงั) 

อำคำรเรียน 2 

อำคำรปฏิบัติกำร 1 

อำคำรวิทยบรกิำร 1 

อำคำรอเนกประสงค์ 1 

อำคำรอื่น ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 7 

   
ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลำกร 175000.00 

งบด ำเนินงำน 1200000.00 

งบลงทุน 2000000.00 

งบเงินอุดหนุน 7171268.00 

งบรำยจ่ำยอื่น 2595032.00 

รวมทั้งสิ้น 13141300.00 

2.4 ปรชัญำ อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์ของสถำนศกึษำ 
 ปรชัญำ 
  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะ  ประสบกำรณ์ และสมรรถนะทำงสงัคม 
 อตัลกัษณ ์
  ช่ำงสุภำพ 
 เอกลกัษณ ์
  องค์กรแหง่ควำมสุข 

2.5 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปำ้ประสงค ์ยทุธศำสตร ์กลยทุธ ์กำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศกึษำ 
วสิยัทศัน ์
  “ภำยในปี 2565 วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร จะเป็นสถำนศึกษำคุณภำพ ได้รับกำรยอมรบัจำก ชุมชน 
สังคม องค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ” 
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พนัธกจิ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
พันธกิจที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีทกัษะและประสทิธิภำพกำรท ำงำนให้ทันกับโลกที่

เปลี่ยนแปลง  
พันธกิจที่ 3 ปรับวิธีกำรเรียน เปลี่ยนวิธีกำรสอน บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล

ตำมสภำพจริง  
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมใหม้ีกำรบรหิำรจัดกำรทีเ่ป็นระบบ เช่ือถือได้ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
พันธกิจที่ 5 สร้ำงควำมร่วมมือกับทกุภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันด้ำนนวัตกรรม งำนวิจัย และทักษะทำง

วิชำกำรทุกระดบั 
พันธกิจที่ 7 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพที่มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนอำชีวศึกษำ 
พันธกิจที่ 8 ประชำสมัพันธ์ข้อมลูข่ำวสำร ใหเ้ป็นทีรู่้จกั 
พันธกิจที่ 9 เพิ่มปริมำณผู้เรียน 
เปำ้ประสงค ์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นช่ำงสุภำพ 
2. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมงีำนท ำ 
3. ผู้เรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
4. บุคลำกรมีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับหน้ำทีท่ี่ได้รับมอบหมำย  
5. บุคลำกรมีกำรท ำงำนเป็นทมี มีควำมรับผิดชอบในหน้ำทีร่่วมกัน 
6. มีระบบประเมินผลกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
7. ผู้เรียนมีคุณภำพ 
8. มีระบบกำรบรหิำรจัดกำรที่ชัดเจน 
9. มีเทคโนโลยี ช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบรหิำรจัดกำร ทีม่ีประสทิธิภำพ 
10. มีระบบกำรดูแลปจัจัยพื้นฐำน ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ เพียงพอต่อกำรใช้งำน เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และมี
ประสิทธิภำพ 
11. มีงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ 
12. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำก สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และกำรบริหำรจัดกำร 
13. ครู และผู้เรียน ได้รับรำงวัลด้ำนนวัตกรรม จำกหน่วยงำนภำยนอก หรือมกีำรน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรอืระดบันำนำชำติ 
14. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพที่มปีระสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ภำยใต้กำร
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
15. สถำนศึกษำเป็นทีรู่้จักแพร่หลำย และไดร้ับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
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16. สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
ยทุธศำสตร ์
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
2. พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. สนับสนุนกำรพฒันำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและปจัจัยพื้นฐำน 
4. ส่งเสรมิกำรบรหิำรจัดกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต้นสังกัด 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนด้ำนกำรมสี่วนร่วม 
6. สนับสนุนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
7. ส่งเสรมิกำรบรหิำรจัดกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยสถำนศึกษำ 
8. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้เป็นระบบ 
กลยทุธ ์
1. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลอืและแนะแนวผู้เรียนให้มปีระสทิธิภำพสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมเวลำที่
ก ำหนด 
2. จัดให้มีระบบพัฒนำผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
3. พัฒนำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรบัของสังคม 
4. ท ำควำมร่วมมือกบัสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ร้ำนค้ำ เพื่อจัดใหผู้้เรียนท ำงำนนอกเวลำเรียน 
5. ส่งเสรมิกำรพัฒนำครผููส้อนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
6. ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
7. พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติของบุคลำกร 
8. จัดท ำระบบเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูและบคุลำกรได้รบักำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงตอ่เนื่อง 
9. พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร ทักษะและกำรประยกุต์ใช้ 
10. พัฒนำผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
11. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงมำสอนใหผู้้เรียน 
12. จัดท ำคู่มือบุคลำกร โดยใหบุ้คลำกรมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดข้อตกลงต่ำง ๆ ที่เหมำะสมครบถ้วน 
13. จัดท ำระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้ชัดเจน และแจ้งใหบุ้คลำกรทุกคนทรำบ 
14. ส่งเสรมิให้มกีำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรบรหิำรจัดกำร ทัง้ด้ำนHardware 
Software Network และ peopleware 
15. จัดให้มีระบบกำรดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรแหล่งกำรเรียนรู้ 
โรงฝึกงำน และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ให้มีควำมพร้อมและเพียงพอตอ่กำรใช้งำนของผูเ้รียนหรอืผูร้ับบริกำร 
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำ 
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16. จัดให้มีระบบกำรมีกำรบรหิำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร รวมทั้ง
กำรจัดระบบรกัษำควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ เพื่ออ ำนวยประโยชนส์ ำหรับ
ให้บรกิำรทำงกำรศึกษำแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริกำรในสถำนศึกษำ 
17. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้หรือห้องสมุดทีม่ีควำมพร้อมและเพยีงพอส ำหรบัให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เรียน ใช้บริกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
18. จัดท ำแผนงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
19. ส่งเสรมิใหส้ถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมกบัสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับและพฒันำ
คุณภำพสถำนศึกษำ และส่งเสรมิใหผู้้เรียนเป็นผูม้ีจิตอำสำโดยใช้วิชำชีพสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและสงัคม 
20. ร่วมกับศิษย์เก่ำ ในกำรยกระดบัคุณภำพสถำนศึกษำ 
21. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครู และผูเ้รียนพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ได้รับรำงวัล 
หรือมีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริง 
22. พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน จำกแผนพฒันำสถำนศึกษำสู่รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
23. สร้ำงระบบกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของสถำนศึกษำสูส่ังคมภำยนอกทุกภำคส่วนด้วยช่องทำงที่
หลำกหลำย 
24. จัดท ำแผนกำรแนะแนวกำรศึกษำ แผนกำรตลำดและประชำสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มผู้เรียน 
 
2.6 เกยีรตปิระวตัขิองสถำนศกึษำ 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร รำงวลั ระดบั ใหโ้ดย 

ผลกำรประเมินศูนย์บม่เพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

ชนะเลิศ ชำติ 
ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

   
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวลั ระดบั ใหโ้ดย 

ศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

ชนะเลิศ ชำติ 
ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

ชือ่-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นำยวิชชุกร บัวค ำซำว  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

รองชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยอรรณพ พรมดี  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

รองชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยสรำยุทธ บญุเลำ  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

รองชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำงสำวมณชนก มโนรำช  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

รองชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำงสำวนิดำ ฉิมเดช  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำงสำวพงษ์วิภำ เทวีลำภรณ์  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

รองชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยวรชำติ ดำวเมฆรับ  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 
  

รองชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
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ชือ่-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นำยสุวัฒน์ สรุิยำวงศ์  
กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอนระดบัประเทศ 
ครั้งที่12 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยมำรุต ศิริธร  
รำงวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2562 
คุณธรรมน ำครูไทย สร้ำงเด็กไทย
หัวใจซื่อตรง 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวักดเชียงใหม ่

   
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ชือ่-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดบั ใหโ้ดย 

อ.สุชำดำ บำลี  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

ว่ำที่ร้อยตรีนภดล เอี่ยมใจ  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

อ.นิดำ ฉิมเดช  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

อ.มณชนก มโนรำช  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

อ.อรรณพ พรมดี  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

อ.สุวัฒน์ สรุิยำวงศ์  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 
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อ.พงษ์วิภำ เทวีลำภรณ์  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

อ.สรำยุทธ บุญเลำ  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

สิบเอกพชร เทพปัน  
ผลกำรประกวดแข่งขันงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน ครั้งที่ 13 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 

นำยวรชำติ ดำวเมฆรับ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวอัญณ์ณิชชำ อุษำ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวชญำญร์ัฏฐ์ คุณยศยิ่ง  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวชญำญร์ัฏฐ์ คุณยศยิ่ง  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวมณชนก มโนรำช  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำวสำวพงษ์วิภำ เทวีลำภรณ์  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำวสำวพงษ์วิภำ เทวีลำภรณ์  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยนฤเดช ค๊ะณำระต๊ะ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยจิตรพงษ์ ปินตำปวง  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยปรัชญำ ท ำเสำมลู  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ว่ำที่ร้อยตรี นพดล เอี่ยมใจ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยทิฐิกร ล ำเจียกหอม  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

   
รำงวัลและผลงำนของผูเ้รียน ปกีำรศึกษำ 2563 

ชือ่-สกลุ/รำยกำร รำงวลั ระดบั ใหโ้ดย 

นำยเกรียงไกร มำเยอะ  
นำยณัฐวุฒิ มะโนใจ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยณัฐดนัย โพธำรักษ์  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะเทคนิคกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร ์

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยก่อค ำ สมศรี  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะงำนปรับอำกำศยำนยนต์ 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยคณำวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง นำยบรรพต 
มอแอ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
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ทักษะงำนจักรยำนยนต์ 

นำยคณำวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง นำยบรรพต 
มอแอ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะงำนจักรยำนยนต์ 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยกรกฏ ศรีวิชัย นำยศุภชัย ลุงดี นำย
ภำณุพงษ์ ตั๋นแก้ว  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะงำนเครื่องยนต์แกส๊โซลีน 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยปิยะชัย ตรีทศพงศ์  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะงำนดิจิตอล 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยเมือง วงมำ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะกำรประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง
ขยำยเสียง 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำงสำวอัจฉรำวรรณ ค ำชัยวงศ์  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะเครือ่งมอืวัดไฟฟ้ำและ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
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นำยภำคภูมิ ค ำปวน  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต ์

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยพิภพภัทร เผือกโสภำ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะกำรประกอบคอมพิวเตอร์และ
ติดตั้งซอฟแวร ์

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยชวลิต กลิ่นมณฑำ  
นำยเปรม จิรไชยสงิห์  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะโปรแกรมกรำฟิก 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำวสำวสิรี ไชยรำช  
นำยนฤบดินทร์ ยอดวงค์  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะองค์ประกอบศิลปส์ ำหรับงำน
คอมพิวเตอร ์

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยณัฐพนธ์ จันทร์แดง  
นำยจีระยทุธ ค ำป้อ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำ
ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
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นำยธรกฤต จิตรจันทร์  
นำยสุพรรณ แซ่ลี  
นำยกวิน แซ่หมี่  
นำยธนณัฏฐ์ ไชยำ  
นำยนิติกร เรงิไม  
นำยสมพงษ์ เลเสำะ  
นำยนที สินลี  
นำยศกล ขัติยะ  
นำยโชคชัย โชคเจริญชำติ  
นำยศรัญยพล อินทร์โสภำ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร 
E-Sport 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยพงศกร ค ำแดง  
นำยจิรกิตต์ มลุแก้ว  
นำยธวัชชัย โทชัย  
นำยคำมิน รัชตรุ่งโรจน์  
นำงสำวมยุรี แสงสรทวีศักดิ์  
นำงสำวธิดิรัตน์ เงำค ำ  
นำงสำวพรปวีณ์ แสนค ำ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร
แข่งขันเปตอง 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยณัฐวุฒิ ล ำมะพล  
นำยจำตุรพิธ บุญทำเมอืง  
นำยหม่อง ลุงอ่อง  
นำยณัฐดนัย เสม็ดดี  
นำยสมชำย แซ่หลี่  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
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กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร
แข่งขันเซปัคตะกร้อ 

นำยนิพัทธ์ จะหลุ  
นำยกลวัชร ชัยชนะ  
นำยอดิศักดิ์ ลุงจ่อ  
นำยพัฒนพงษ์ สุขเกษม  
นำยวิทยำ ถนอมเกษตรกลุ  
นำยชำคริต สุขยศศรี  
นำยอภิชัย หมื่อแล  
นำยสุทัศฯ์ มอโปะ๊  
นำยเฉลิมชัย เชิดโจกู่  
นำยสรำยุทธ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร
แข่งขันฟุตซอล 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำงสำวนวรัตน์ ทำค ำ  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร
ร้องเพลงลกูทุ่ง 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยดุรงค์ฤทธ์ิ โตสมภำค  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร
ประกวดร้องเพลงไทยสำกล 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยภัทรพงศ์ ปัญจดี  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
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ประกวดร้องเพลงลุกทุง่ รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำงสำวนภัสสร ทำธวัช  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำกำร
ประกวดดำว 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยธีร์วินตร์ สิริภูรสิกลู  
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน วิชำกำร
ประกวดเดือน 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยสิทธิชัย พิสัยเลิศ  
นำยพุฒิพงษ์ ศรสีุขใส  
นำยเกรียงไกร มำเยอะ  
นำยคุนัญญู วงษ์แสง  
นำยณัฐวุฒิ วังคีรี  
นำยธนกร โกมิตร  
นำยเกียรติศักดิ์ บญุนิ่ม  
นำยอดิสวร เขยกลำง  
นำยกำรันย์ วรรณะ  
นำยอุดร ค ำใส 
ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
กำรประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน รำยกำร
แข่งขันวอลเลยบ์อล 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับ สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

นำยปฏิพล นำคเสน  
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้ำนกำรประกอบ
วิชำชีพ 

รองชนะเลิศ ชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระ
รำชูปถัมป์ สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำม บรมรำชกมุำร ี
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นำยลู  
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ 

รองชนะเลิศ ชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระ
รำชูปถัมป์ สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำม บรมรำชกมุำร ี

นำยกิตตินันท์ บุญตัน  
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้ำน 

รองชนะเลิศ ชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระ
รำชูปถัมป์ สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำม บรมรำชกมุำร ี

นำยอดิศักดิ์ ลุงจ่อ  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิต 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระ
รำชูปถัมป์ สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำม บรมรำชกมุำร ี

นำยภำณูพงษ์ ตั๋นแก้ว  
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระ
รำชูปถัมป์ สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำม บรมรำชกมุำร ี

นำยศุภชัย ลุงดี  
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้ำน กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ
ร่วมกับสมำคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระ
รำชูปถัมป์ สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำม บรมรำชกมุำร ี
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นำยณัฐพนธ์ จันทร์แดง  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย วิชำกำรเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับช้ัน ปวช. 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยสรรสทิธ์ิ พะจิตค ำ  
ไดืรับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญเงิน วิชำ
โปรแกรมกรำฟิก ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยปฐมพงษ์ พุทธิมำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำ
โปรแกรมกรำฟิก ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยวีรภัทร พิทยำวิวัฒน์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ใช้โปรแกรมออกแบบงำน 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดับช้ัน 
ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยวีรภัทร พิทยำวิวัฒน์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ใช้โปรแกรมออกแบบงำน 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดบัช้ัน 
ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำงสำวสริิณัฏฐ์ ค ำจำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญเงิน วิชำกำรใช้
โปรแกรมออกแบบงำน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 
SketchUp Pro 2015 ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยจักรภัทร แซ่เจ้ำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญเงิน วิชำกำร
สร้ำงเว็บไซต์ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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นำงสำวศิรินยำ ผำสพ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญเงิน วิชำ
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศในงำนธุรกจิ 
ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยพงศกร มณีวรรณ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำ
องค์ประกอบศิลปส์ ำหรบังำนคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยศุภกร อินทมำส  
ไดร้ับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 
ระดับช้ัน ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยสงกรำนต์ เลิศรัตน์  
ไดร้ับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 
ระดับช้ัน ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำงสำวมยุรี แสงสรทวีศักดิ์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ใช้โปรแกรมออกแบบงำน 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดับช้ัน 
ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำงสำวกมลพรรณ มณีวรรณ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ใช้โปรแกรมออกแบบงำน 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดับช้ัน 
ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำงสำวธนัชชำพร ใจมำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง วิชำ
งำนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี
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นำยมณเฑียร แซห่ำง  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำงำน
เครื่องยนตเ์ลก็ดีเซล ระดบัช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยโกวิทย์ ลุงจินะ  
ไดร้ับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำงำน
เครื่องยนตเ์ลก็แก๊สโซลีน ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยบรรพต มอแอ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำงำน
จักรยำนยนต์ ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยกวิน แซ่หมี่  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำ
เครื่องมือวัดไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยณัฐนนท์ ดวงทิพย์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำกำร
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยำยเสียง 
ระดับช้ัน ปวช. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยอนุศรณ์ ต้ำหลี่  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำงำน
เขียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยนวดล อินตำเขียว  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำงำน
เขียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยกมลสวัสดิ์ จินะปัน  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำสมอง

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
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กลฝงัตัวและ IOT ระดับช้ัน ปวส. สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำงสำวพฤกษำ เกษมสันต์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทอง วิชำสมอง
กลฝงัตัวและ IOT ระดับช้ัน ปวส. 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยวันเฉลิม แซ่ย่ำง  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง วิชำ
งำนฝึกฝีมือ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยเมือง วงมำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพฒันำคุณภำพชีวิต ระดับช้ัน 
ปวช. 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยอำเธอร์ หน่องพงษ์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพฒันำคุณภำพชีวิต ระดับช้ัน 
ปวช. 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยคมสัน ทองรักษ์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ดำ้นพฒันำคุณภำพชีวิต ระดับช้ัน 
ปวช. 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยบรรพต มอแอ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยวรวุฒิ เต็งวิลัย  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี
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นำงสำว โสภิดำ มณีรัตน์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยมณเฑียร แซห่ำง  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยชำติชำย เตชะเลิศพนำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยสรำยุทธ อนันต์วิไล  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ระดับช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยกรกฎ ศรีวิชัย  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเ์พื่อกำรอนรุักษ์
พลังงำน(เน้นโซล่ำเซลล์) ระดบัช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยพัฒนพงษ์ สุขเกษม  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเ์พื่อกำรอนรุักษ์
พลังงำน(เน้นโซล่ำเซลล์) ระดบัช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยสหรัฐ สุขสวัสดิ์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเ์พื่อกำรอนรุักษ์
พลังงำน(เน้นโซล่ำเซลล์) ระดบัช้ัน ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยมงคล สุภำ  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย ประเภทที่ 6 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
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สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ระดับช้ัน ปวส. 

สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยนวดล อินตำเขียว  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ระดับช้ัน ปวส. 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำงสำวพฤกษำ เกษมสันต์  
ได้รับรำงวัลเกียรตบิัตร ชมเชย ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ระดับช้ัน ปวส. 

รำงวัล
อื่น ๆ 

ชำติ สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

นำยอุดร ค ำใส  
อุทิศตนบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อพระพทุธศำสนำ 

ชนะเลิศ จังหวัด พุทธสมำคมจังหวัดเชียงใหม ่

นำยนัทธพงศ์ ยันนะ  
อุทิศตนบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อพระพทุธศำสนำ 

ชนะเลิศ จังหวัด พุทธสมำคมจังหวัดเชียงใหม ่
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สว่นที ่3 
มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 
  ใหส้ถำนศึกษำระบมุำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด และสถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำหรือ
ประเด็นกำรประเมินเพิ่มเติมตำมบรบิทของสถำนศึกษำ  
  มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน 
ดังนี ้ 
มำตรฐำนที ่1 คณุลกัษณะของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำอำชวีศกึษำทีพ่งึประสงค ์
   กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพฒันำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยกุต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดบักำรศึกษำ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้ำนควำมรู้ 

  ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรูเ้กี่ยวกับข้อเทจ็จริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรอืข้อเทจ็จริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกตใ์ช้ 

  ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดบักำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมสีุขภำวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนสิัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที ่2 กำรจดักำรอำชวีศกึษำ 

   สถำนศึกษำมีครูทีม่ีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด ใช้หลกัสูตรฐำนสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ และบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
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มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแล
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

  สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้รียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน มีกำรปรบัปรุงรำยวิชำเดิม หรอืก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิม่เติมให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกบัสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

  สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒกิำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รบักำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำร
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้รียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดบักำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบักำรจัดกำรศึกษำและ
กำรประเมินผลกำรเรียนของแตล่ะหลักสูตร สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครจูัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

  สถำนศึกษำบรหิำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหลง่เรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำทีม่ี
อยู่อย่ำงเตม็ศักยภำพและมปีระสทิธิภำพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสูก่ำรปฏิบัต ิ

  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญทีห่น่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผูเ้รียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ สง่เสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครฐัและภำคเอกชน 
มำตรฐำนที ่3 กำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรู ้

   สถำนศึกษำร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสงัคมแหง่กำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในกำร
จัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบรกิำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อพฒันำผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทีส่ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพรสู่ส่ำธำรณชน 
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สว่นที ่4 
รำยงำนกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

  สถำนศึกษำรำยงำนกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ในแต่ละมำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

4.1 มำตรฐำนที ่1 คุณลกัษณะของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำอำชีวศกึษำทีพ่งึประสงค ์
4.1.1 ดำ้นควำมรู ้ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำคุณลกัษณะของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ

อำชีวศกึษำทีพ่งึประสงคด์ำ้นควำมรู ้ตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชวีศกึษำ ดงันี้  
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อพัฒนำผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ
อำชีวศึกษำให้มีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเทจ็จริง ตำมหลกักำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสำขำวิชำ
ที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรูเ้ชิงทฤษฎี และหรือข้อเทจ็จริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีกลยุทธ์ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 
ว่ำด้วย พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ใหม้ีคุณภำพเท่ำเทียมและ
ทั่วถึง 
 สถำนศึกษำได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อ
ก ำหนดเป็นโครงกำร โดยมอบหมำยใหง้ำนหลักสูตรและวัดผลเป็นผู้รบัผิดชอบ เช่น โครงกำรสอบวัดมำตรฐำน
วิชำชีพ โครงกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (V-NET)  
 ทั้งนี้สถำนศึกษำได้น ำข้อสอบจำกต้นสงักัดมำเป็นท ำกำรจัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ โดยมีกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรจำกภำยนอกคือวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหมเ่ข้ำมำร่วมคุมกำรสอบสำขำวิชำละ 1 ท่ำน 
 ตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัดมีหนงัสือมำยังสถำนศึกษำเรื่องกำรยกเลกิกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) จึงไมม่ีนักศึกษำทีส่นใจลงทะเบียนเข้ำรบักำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)   
ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยมผีลกำรสอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพร้อยละ 90  
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ผลสัมฤทธ์ิ   
   1. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
     จ ำนวน 78 คน 
   2.จ ำนวนผู้เรียนระดบั ปวส. ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
     จ ำนวน 59 คน 
   3.จ ำนวนผู้เรียนระดบั ปวช. ช้ันปีที่ 3 ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกจ ำนวน   78   คน 
   4.จ ำนวนผู้เรียนระดบั ปวส. ช้ันปีที่ 2 ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกจ ำนวน   59   คน 
   5.ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเ้รียนทีล่งทะเบียนเรียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรรอ้ยละ100 

4.1.2 ดำ้นทกัษะและกำรประยกุตใ์ช ้ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำคณุลกัษณะของ
ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำอำชวีศกึษำทีพ่งึประสงคด์ำ้นทกัษะและกำรประยกุตใ์ช ้ตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพ
กำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชีวศกึษำ ดังนี ้ 
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อพัฒนำผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในด้ำนทักษะวิชำชีพ และด้ำนทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำ โดยสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภำวะที่ดีได้ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ตำมกลยุทธ์ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มรีะบบพฒันำผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
       จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพัฒนำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  เพื่อก ำหนด
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ใหม้ีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ โครงกำรสง่เสรมิ 
สนับสนุน และพฒันำผูเ้รียน ในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรหรือประกอบอำชีพอสิระ งำนแข่งขันทักษะภำยใน 
โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
       ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคลอ้งกบั ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อที่ 3.3 กำรปฏิรปูกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)โดย
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มทีักษะกำร
เรียนรู้และมีใจใฝเ่รียนรู้ตลอดเวลำ มกีำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบบรหิำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรอืกำรประกอบอำชีพอสิระ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ผู้เรียนที่ประสบผลส ำเร็จในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ 
ร้อยละ 70  
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ผลสัมฤทธ์ิ  
   1. จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพฒันำกำรเป็นผูป้ระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ  
จ ำนวน 73 คน 
   2. จ ำนวนผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ จ ำนวน 66 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 90.41 
   3. ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ2563 ระดับ 5 ดำว 
2. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำติ 
ผลสัมฤทธ์ิ   สถำนศึกษำส่งนักศึกษำ จ ำนวน 23 คน เข้ำร่วมกำรแข่งขันทกัษะทั้งหมด  17  ทักษะวิชำ 
ได้รับรำงวัลระดับชำติ ทั้งหมด  16  ทักษะวิชำ  แบ่งเป็นรำงวัลดังนี ้
รำงวัลเหรียญทอง      10  ทักษะวิชำ จ ำนวน   16 คน 
รำงวัลเหรียญเงิน       4   ทักษะวิชำ จ ำนวน   4 คน 
รำงวัลเหรียญทองแดง  2  ทักษะวิชำ       จ ำนวน   2 คน 

4.1.3 ดำ้นคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำร
พฒันำคณุลกัษณะของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำอำชวีศกึษำทีพ่งึประสงคด์ำ้นคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะที่
พงึประสงค ์ตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชวีศกึษำ ดังนี ้ 
  1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเป็นกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำให้มีควำมรู้  มีทกัษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำของแต่ละระดับกำรศึกษำ โดยมุง่เน้นใหผู้ส้ ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วยกำร จรรยำบรรณวิชำชีพ       เจตคติและกิจนสิัยที่ดี  ภูมิใจ และรักษำเอกลักษณ์
ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรบัผิดชอบตำมบทบำทหนำที่ของตนเองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม ตำมกล
ยุทธ์ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหม้ีประสทิธิภำพสำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ตำมเวลำทีก่ ำหนด 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มรีะบบพฒันำผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
      จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อก ำหนด
โครงกำรตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ให้มีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ งำนสรปุผลผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียนแรกเข้ำ งำนอำจำรย์ทีป่รกึษำโครงกำรปฐมนเิทศนักศึกษำ 
โครงกำรประชุมผู้ปกครองและนักศึกษำเพื่อรบัผลกำรเรียน โครงกำรปจัฉิมนิเทศนักศึกษำ ระดับ ปวช.ปทีี่ 3 
และ ปวส.ปีที่ 2 งำนสนบัสนุนกจิกรรมร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอก  งำนสนับสนุนกำรแข่งขันดนตรี กีฬำ 
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นันทนำกำร ภำยนอกสถำนศึกษำ  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมสร้ำงวินัยเริม่ด้วยกิจกรรมหน้ำเสำธง  โครงกำร
อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โครงกำรวันส ำคัญทำงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ในสถำนศึกษำ  
โครงกำรสบืสำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  โครงกำรเลือกตั้งองค์กรนักศึกษำ  โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำ  โครงกำรไหว้ครู  โครงกำร CMT FUTSAL 2020  โครงกำร CMT SATR SEARCH 2020  โครงกำร 
CMT SPORT DAY 2020โครงกำร Good Bye Senior 2020  โครงกำรตรวจปัสสำวะเพือ่หำสำรเสพติด  
โครงกำรบริกำรชุมชน และจิตอำสำ  งำนส ำรวจผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอสิระหรือ
ศึกษำต่อภำยใน 1 ป ี งำนประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือ
ผู้รบับริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
      ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน ข้อที่ 3.1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม และวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงคนไทยที่มีคุณภำพ คุณธรรม 
จริยธรรม มรีะเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย 
ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำมีจ ำนวนผูเ้รียนทีส่ ำเร็จกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 70 ของจ ำนวน
นักศึกษำแรกเข้ำ 
ผลสัมฤทธ์ิ  
   1. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีที่3 แรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ จ ำนวน 104 คน 
   2. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีที่2 แรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ จ ำนวน 64 คน 
   3. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำ จ ำนวน 85 คน 
   4. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ จ ำนวน 57 คน 
   5. จ ำนวนผู้เรียนที่ส ำเรจ็กำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้รียนแรกเข้ำ คิดเป็นร้อยละ 84.52 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์    
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ผลสัมฤทธ์ิ    
   1. จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ จ ำนวน 463 คน 
   2. จ ำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมทีพ่ึงประสงค์ จ ำนวน 380 คน 
   3. ผู้เรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมทีพ่ึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 82.10 
3. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ร้อยละ 70 ข้ึนไป ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ ( 
ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีกำรศึกษำ 2562 มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอสิระหรอืศึกษำต่อ   
ผลสัมฤทธ์ิ  
   1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 81 คน 
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   2. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีทีผ่่ำนมำ จ ำนวน 56 คน 
   3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่ำนมำที่มีงำนท ำ ประกอบอำชีพ
อิสระหรือศึกษำต่อ จ ำนวน 73 คน 
   4. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่ำนมำทีม่ีงำนท ำ ประกอบ
อำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ จ ำนวน 50 คน 
   5. จ ำนวนผู้ที่ส ำเรจ็กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ2562 ที่มีงำนท ำ ประกอบอำชีพอสิระ หรือศึกษำต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 89.78 
 
จดุเดน่  
1.ผู้เรียนมีควำมรู้ มทีักษะด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ ในสำขำวิชำที่เรียน 
2.ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดบทเรียนในสำขำวิชำ 
3.มีกำรติวสอบ V-NET แก่นักศึกษำ 
4.กำรประกวดศูนย์บม่เพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับชำติ ปี2563 ได้ระดับ 5 ดำว 
5.สถำนศึกษำมีกำรจัดแข่งขันทักษะภำยในเพือ่คัดเลอืกตัวแทนนักศึกษำก่อนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับชำติ 
6.สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรให้แผนกวิชำศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันทักษะและท ำกำรฝึกซอ้มนักศึกษำจนเกิด
ช ำนำญ 
7.สถำนศึกษส่งเสริม จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรฝึกซอ้มกำรแข่งขันทักษะ 
8.ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีควำมเป็นกันเอง ใกล้ชิดและให้ควำมอบอุ่นแก่นักศึกษำท ำให้นกัศึกษำมี
ควำมสุขเมื่ออยู่ในวิทยำลัย ครูทีป่รึกษำมีข้อมูลรำยบุคคลของนักศึกษำในห้องของตนเอง มีควำมเข้ำใจผูเ้รียน 
สถำนศึกษำน ำเอำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรติดต่อสือ่สำรระหว่ำงครู ผู้เรียน และผู้ปกครองมำกขึ้น ท ำใหส้ำมำรถ
เข้ำถึงผู้ปกครองและผู้เรียนได้เร็วกว่ำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรติดตำมผูเ้รียนและกำรรำยงำนผล 
9.สถำนศึกษำมีกำรบรหิำรจัดกำร มีกระบวนกำรดูแลนักศึกษำที่เข้มแข็ง โดยเฉพำะระบบอำจำรย์ทีป่รกึษำที่
ต้องทรำบปญัหำต่ำง ๆ ของนกัศึกษำในห้อง เพื่อน ำมำสู่กำรดูแลและแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที 
10.สถำนศึกษำมีกำรจัดโครงกำร กจิกรรม ให้นกัศึกษำทุกคนได้เข้ำร่วม โดยได้มีกำรสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์เข้ำไปปรับใช้เพื่อปลูกฝังให้กับนักศึกษำในโครงกำร กิจกรรม ทุกกจิกรรม 
และกำรด ำเนินโครงกำร กจิกรรมต่ำงๆ ได้รบัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน อำทิเช่น ชมรมเครือข่ำยผู้ปกครอง 
หน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำที่ให้กำรสนับสนุน ครูและบคุลำกรภำยในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี  รวมไปถึง 
นักศึกษำได้ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ และมงีบประมำณที่เพียงพอต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร และกจิกรรม 
11.ได้รับควำมร่วมมือจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำและสถำนประกอบกำรในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
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จดุทีค่วรพฒันำ  
1.ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทีล่งทะเบียนครบทุกรำยวิชำเข้ำสอบมำตรฐำนวิชำชีพไม่ครบทุกคน  
2.ไม่มีนักศึกษำเข้ำสอบ V-NET 
3.ศูนย์บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำยังมผีู้เรียนที่ท ำกำรอบรมและฝกึปฏิบัตจิรงิอย่ำงต่อเนื่องไม่ครบทุก
สำขำวิชำ 
4.สถำนศึกษำไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ เนื่องด้วยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ บำงทักษะวิชำนักเรียน 
นักศึกษำส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะระดับชำติได้เนื่องจำกไมม่ีวัสดุ อุปกรณ์ในกำรฝึกซ้อมที่ตรงกับ
เกณฑ์กำรแข่งขัน 
5.ขำดระบบกำรเรียนที่หลำกหลำยและระบบกำรติดตำมผู้เรียนที่ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 
6.ผู้เรียนส่วนน้อยยงัขำดควำมตระหนกัในคุณลักษณะที่พงึประสงค์ เช่น กำรตรงต่อเวลำในกำรมำเรียน มี
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเองในกำรมำเข้ำร่วมกจิกรรมให้ครบทกุกจิกรรม และพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆ
นอกเหนอืจำกคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ก ำหนด อีกทั้งผูป้กครองบำงส่วนไม่ค่อยห้ควำมร่วมมือต่อทำง
วิทยำลัยเพื่อกำรพฒันำคุณภำพของผูเ้รียนให้ดีย่ิงข้ึน 
7.ไม่มีแบบฟอรม์หรือเครื่องมือในกำรเกบ็ข้อมลูของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
8.ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรติดต่อท ำให้ยำกตอ่กำรส ำรวจข้อมูล 
 
ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1.ควรฝ่ำยวิชำกำรควรท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำทรำบถึงวัน เวลำสอบ 
2.ควรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำเลง็เห็นควำมส ำคัญในกำรสอบมำตรฐำน 
3.ควรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำเลง็เห็นควำมส ำคัญในกำรสอบ V-NET 
4.ควรจัดผูเ้รียนทุกสำขำวิชำท ำกำรอบรมและฝึกปฏิบัตจิรงิอย่ำงต่อเนื่องในศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำของวิทยำลัย 
5.ควรจัดหำวัสดุอปุกรณ์ในกำรฝึกซอ้มแข่งขันทักษะระดบัชำติเพื่อให้นักศึกษำมีโอกำสเข้ำแข่งขันและได้รับ
รำงวัลระดับชำติ 
6.ควรมีมำตรกำรรองรับปัญหำนักศึกษำออกกลำงคันจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 เช่น ควำมหลำกหลำยในช่อง
ทำงกำรเรียนช่วงที่ต้องเรียนอยูท่ี่บ้ำน เช่นกำรเรียนแบบ ON-AIR ONLINE ON–DEMAND ON-HAND หรอื 
ON–SITE เป็นต้น 
7.ฝ่ำยกิจกรรมควรช้ีแจงใหผู้้เกี่ยวข้องทุกคนได้รบัทรำบข้อมลูต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม 
เพื่อใหก้ำรจัดกิจกรรมเป็นไปในแนวทิศทำงเดียวกัน ลดปญัหำที่จะเกิดข้ึนระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรู้หน้ำที่ของตนตำมที่ไดร้ับมอบหมำยไว้  
8.อำจำรยท์ี่ปรึกษำควรกระตุ้นเตือนนักศึกษำให้มีควำมกระตือรือร้นและให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ครบทุกกิจกรรมทีท่ำงวิทยำลัยจัดข้ึน เพื่อลดปญัหำกำรไมผ่ำ่นกิจกรรมของแต่ละภำคเรียน 
9.ควรมีแบบฟอรม์หรือเครื่องมือในกำรเกบ็ข้อมลูผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเป็นแผนกวิชำเพื่อง่ำยต่อกำรประมวลผล 
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10.ควรส ำรวจข้อมูลนักศึกษำก่อนจะส ำเรจ็กำรศึกษำเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเบื้องต้นและมีช่องทำงในกำรติดตำมครัง้
ต่อไป 
 
4.2 มำตรฐำนที ่2 กำรจดักำรอำชวีศกึษำ 

4.2.1 ดำ้นหลกัสตูรอำชวีศกึษำ ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำกำรจดักำรอำชวีศกึษำ
ดำ้นหลกัสตูรอำชวีศกึษำ ตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชวีศกึษำ ดงันี้  
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อใช้หลักสูตรสูตรฐำนสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรตลำดแรงงำน มีกำรปรบัปรุงรำยวิชำเดิม 
หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุม่วิชำเพิ่มเตมิให้ทันตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกบัสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตำมกลยทุธ์ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำครูผูส้อนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
      จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อก ำหนด
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ใหม้ีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ งำนพัฒนำหลกัสูตร
ฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
      ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
มนุษย ์ ข้อที่ 3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. กำรพัฒนำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   มีกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ 
ผลสัมฤทธ์ิ มีกำรพฒันำหลักสูตรรำยวิชำ จ ำนวน 1 วิชำ ไดแ้ก่ รำยวิชำ งำนบริกำรอิเล็กทรอนกิส์  รหสัวิชำ 
2105-2117 
2. กำรพัฒนำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ หรอืปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรบัปรุงรำยวิชำเดิม หรอืก ำหนดรำยวิชำ
เพิ่มเตมิ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องครบทกุสำขำงำน ร้อยละ 80 
ผลสัมฤทธ์ิ   สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 9 สำขำงำน คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
 
 



43 
 

4.2.2 ดำ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอำชวีศกึษำ ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำกำร
จดักำรอำชวีศกึษำด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอำชวีศกึษำ ตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของ
สถำนศกึษำอำชวีศกึษำ ดงันี ้ 
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อให้สถำนศึกษำมีครูที่มีวุฒิ
กำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทัง้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทัง้วัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละ
ระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบงัคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแตล่ะ
หลักสูตร สง่เสริม สนบัสนุน ก ำกบั ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตำม
กลยุทธ์ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำครูผูส้อนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
      จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อก ำหนด
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ใหม้ีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่  งำนนิเทศกำรสอนครู  
งำนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ งำนประเมินผลกำรสอนโดยผูเ้รียน  งำนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้ำนกำรเรียน  งำน
จัดท ำระบบสำรสนเทศผูเ้รียนรำยบุคคล  งำนเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวนครูกับจ ำนวนผูเ้รียน  งำนพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  โครงกำรพัฒนำสัญญำณ
อินเตอรเ์น็ต 
      ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
มนุษย์ ว่ำด้วย กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคณุภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง และสง่เสรมิสนบัสนุน
กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้มปีระสิทธิภำพ 
ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัต ิ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรเรียนรูสู้ก่ำรปฏิบัตทิี่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ร้อยละ 100 
ผลสัมฤทธ์ิ ครูผูส้อนจ ำนวน 25 คน จัดท ำแผนกำรเรียนรู้สูก่ำรปฏิบัติทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญครบทุกคน คิด
เป็น ร้อยละ 100 
2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสู้่กำรปฏิบัติทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรเรียนรูสู้ก่ำรปฏิบัตทิี่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ร้อยละ 100 
ผลสัมฤทธ์ิ 
   1. ครูผู้สอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ จ ำนวน 25 คน  
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2. ครูผู้สอนทุกคน จ ำนวน 25 คน จัดท ำแผนกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน คิดเป็น ร้อยละ 100 
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ    ครูผู้สอนที่มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  คิดเป็น รอ้ยละ 80 ข้ึนไป 
ผลสัมฤทธ์ิ 
   1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน จ ำนวน 25 คน 
   2. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรูร้ำยวิชำที่สอน  จ ำนวน 25 คน 
   3. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูด้้วยเทคนิควิธีกำรสอนทีห่ลำกหลำย   
จ ำนวน  25  คน 
   4. ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ และแหลง่กำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
จ ำนวน  25 คน 
   5. ครูผู้สอนท ำวิจัยเพือ่พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และแก้ปญัหำกำรจัดกำรเรียนรู้  จ ำนวน 25 คน 
ครูผูส้อนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสทิธิภำพครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
4. กำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียน 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ครูผู้สอนทีม่ีกำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   คิดเป็น ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
ผลสัมฤทธ์ิ    
   1. จ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ จ ำนวน 25 คน 
   2. จ ำนวนครูผู้สอนที่จัดท ำข้อมูลผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล จ ำนวน 25 คน 
   3. จ ำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมลุสำรสนเทศและเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำเป็นปจัจุบัน จ ำนวน 25 คน 
   4. จ ำนวนครุผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรยีนให้มีบรรยำกำศที่เอื้อตอ่กำรเรียนรู้  
จ ำนวน 25 คน 
   5. จ ำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสรมิแรงให้ผูเ้รียนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรเรียน จ ำนวน 25 คน 
   6. จ ำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำนอื่นๆ จ ำนวน 25 คน 
   7. ครูผู้สอนจ ำนวน 25 คนมีกำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียนอย่ำงมีประสทิธิภำพ ครบทุกรำยวิชำ คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
5. กำรพัฒนำตนเองและพฒันำวิชำชีพ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ครูได้รับกำรพฒันำตนเอง และพฒันำวิชำชีพ ตลอดทั้งปี และได้รับกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ผลสัมฤทธ์ิ  
   1. จ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ จ ำนวน 25 คน 
   2. จ ำนวนครูผู้สอนที่จัดท ำแผนพฒันำตนเองและเข้ำร่วมกำรพัฒนำวิชำชีพ จ ำนวน 25 คน 
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   3. จ ำนวนครูผู้สอนที่ได้รับกำรพฒันำตนเองอย่ำงนอ้ย 12 ช่ัวโมงต่อป ี
   4. จ ำนวนครูผู้สอนที่น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและพฒันำวิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
จ ำนวน 25 คน 
   5. จ ำนวนครูผู้สอนที่มผีลงำนจำกกำรพฒันำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
   6. จ ำนวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจำกกำรพฒันำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรบัหรือ
เผยแพร่ จ ำนวน 25 คน 
   7. ครูผู้สอนที่ได้รับกำรพฒันำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  และได้รับกำรฝึกอบรมตลอดทั้งปี จ ำนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
6. กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงูเพือ่กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในช้ันเรียน 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มีจุดใหบ้รกิำรอินเตอรท์ี่ครอบคลุมเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ  
   1. จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ จ ำนวน 28 ห้อง 
   2. จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรทีม่ีระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 28 
ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ผลกำรประเมินอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

4.2.3 ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำกำรจดักำรอำชวีศกึษำ
ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชวีศกึษำ ดังนี้  
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อให้สถำนศึกษำบรหิำรจัดกำร
บุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝกึงำน ศูนย์วิทยบรกิำร สือ่ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเตม็ศักยภำพและมี
ประสิทธิภำพ  ตำมกลยุทธ์ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร ทั้งด้ำน 
Hardware Software Network และ peopleware 
กลยุทธ์ที่ 15 จัดให้มรีะบบกำรดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิำร 
แหล่งกำรเรียนรู้  โรงฝึกงำน และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผูเ้รียน
หรือผู้รบับริกำร เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกบับริบทของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 16 จัดให้มรีะบบกำรมีกำรบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบ 
กำรสือ่สำร รวมทัง้กำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ เพื่ออ ำนวย
ประโยชนส์ ำหรับให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริกำรในสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 17 จัดให้มีแหลง่เรียนรูห้รือห้องสมุดที่มีควำมพร้อมและเพียงพอส ำหรับให้ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผูเ้รียน ใช้บรกิำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
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      จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อก ำหนด
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ใหม้ีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ งำนพัฒนำระบบข้อมลู
สำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลภำยในหน่วยงำน  งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรประกันคุณภำพ  งำนจัดสวนภูมิทัศน์ภำยในวิทยำลยั  งำนส ำรวจควำมพึงพอใจครูและนักศึกษำ ใน
กำรใช้อำคำร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร  งำนซ่อมบ ำรงุทั่วไปและซ่อม
สำธำรณูปโภคและระบบกำรสือ่สำรภำยใน  งำนพัฒนำห้องสมุดและสง่เสรมิกำรเรียนรู้ร  โครงกำรพฒันำ
สัญญำณอินเตอร์เน็ต 
      ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่  ข้อที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  สง่เสริมสนบัสนุนกำรบรหิำรจัดกำรของสถำนศึกษำใหม้ีประสทิธิภำพ 
ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. กำรบรหิำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพ เพื่อใช้ในกำร
บรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธ์ิ สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพและมีกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝกึงำน หรืองำนฟำร์ม มีกำร
พัฒนำ มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้เรียนหรือผูร้ับบรกิำร เอือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิ สถำนศึกษำมีแผนงำนและมกีำรพฒันำ ดูแลอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
หรืองำนฟำรม์ ให้มีควำมพรอ้มและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผูเ้รียนหรอืผูร้ับบริกำร เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3. ระบบสำรณูปโภคพื้นฐำน 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มีกำรบรหิำร ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร 
และระบบรักษำควำมปลอดภัย ในสถำนศึกษำอย่ำงมปีระสทิธิภำพ  อ ำนวยประโยชน์แก่ผู้บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียน ผู้ใช้บริกำร 
ผลสัมฤทธ์ิ สถำนศึกษำมีกำรบรหิำรจัดกำร ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร และ
ระบบรักษำควำมปลอดภัย อย่ำงมปีระสทิธิภำพ เพื่ออ ำนวยประโยชน์แกผู่้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน 
ผู้ใช้บริกำร ผลกำรประเมินอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   มีผู้เรียนเข้ำใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร ร้อยละ 80 
ผลสัมฤทธ์ิ    
   1. สถำนศึกษำมีแผนงำนพฒันำปรับปรุงห้องสมุด 
   2. ห้องสมุดมีจ ำนวนหนังสือ 4,750 เล่ม 
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   3. จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ จ ำนวน 463 คน มีผู้เรียนใช้บริกำรหอ้งสมุด จ ำนวน 378 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 81.64 
5. ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงูเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ  สถำนศึกษำมีระบบอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง เพื่อใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธ์ิ   สถำนศึกษำมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
สถำนศึกษำ อินเตอรเ์นต็แบบ Fiber Optic ควำมเร็ว 1,000/500 Mbps ครอบคลมุพื้นที่ใช้งำน มี
ผู้รบัผิดชอบ ดูแล และบริหำรจัดกำรข้อมลู ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเกบ็และใช้ข้อมูล  ผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

4.2.4 ดำ้นกำรน ำนโยบำยสูก่ำรปฏบิตั ิใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำกำรจดักำร
อำชีวศกึษำดำ้นกำรน ำนโยบำยสูก่ำรปฏบิตั ิตำมรำยกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ
อำชีวศกึษำ ดังนี ้ 
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญทีห่น่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแล
สถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมอืของผู้บริหำร ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทัง้กำร
ช่วยเหลือ สง่เสรมิ สนับสนุนจำกผูป้กครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ตำมกลยุทธ์ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมใหส้ถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มสี่วนร่วมกบัสถำนศึกษำ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรพัยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ยกระดับและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำ และสง่เสรมิใหผู้้เรยีนเป็นผู้มีจิตอำสำโดยใช้วิชำชีพสร้ำงประโยชน์
ให้กับชุมชนและสงัคม 
      จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อก ำหนด
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ใหม้ีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ งำนสง่เสริมผูเ้รียนสู่
ระบบทวิภำคี 
      ทั้งนีแ้ผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่  3  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและเสรมิสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนผู้เรยีนระบบทวิภำคี ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนนักศึกษำระดับ ปวส. ทั้งหมด 
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ผลสัมฤทธ์ิ ในปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนผู้เรียนระบบทวิภำคีจ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ของ
จ ำนวนนักศึกษำระดับ ปวส. ทั้งหมด 
จดุเดน่  
1.สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกสถำนประกอบกำรในกำรให้ข้อมลูเพื่อพัฒนำหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
2.สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้นกัศึกษำได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
3.ครูผูส้อนมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำ 
4.ครูผูส้อนจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5.ครูผูส้อนท ำวิจัยเพื่อพฒันำกำรจัดกำรเรียนรูและแกปญหำกำรจัดกำรเรียนรู ้
6.ครูผูส้อนทุกคนตระหนกัและเห็นควำมส ำคัญของแบบบันทึกเวลำเรียนและกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน 
โดยมีกำรบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลครบทุกรำยวิชำ 
7.ครูผูส้อนทุกคนมีเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนให้มบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียน 
8.ครูผูส้อนทุกคนมีกำรเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีควำมมุ่งมั่นตัง้ใจในกำรเรียน 
9.ครูผูส้อนมีกำรพฒันำตนเอง และมกีำรพฒันำวิชำชีพ 
10.ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำแผนพฒันำตนเองครบทุกคน 
11.ครูผู้สอนได้รับกำรสนับสนุนจำกผูบ้รหิำรสถำนศึกษำในกำรพัฒนำตนเองและกำรพฒันำวิชำชีพ 
12.ครูผู้สอนได้รับกำรสนับสนุนกำรเดินทำงในกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำตนเองและพฒันำวิชำชีพ 
13.สถำนศึกษำมีเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมภำยในสถำนศึกษำ 
14.มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ (ระบบVMIS) 
15.สถำนศึกษำมีงบประมำณในกำรพฒันำและดูแลสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเพียงพอ 
16.ได้รับควำมร่วมมือจำกครูบุคลำกร และผูเ้รียนในกำรช่วยกันดูแลรกัษำอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์ และ
สภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้พร้อมใช้งำนและสวยงำมอยู่เสมอ 
17.มีงบประมำณเพียงพอในกำรจัดสรรระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
18.มีบุคลำกรทีเ่ชียวชำญในกำรจัดสรรระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในสถำนศึกษำ 
19.มีจ ำนวนหนังสือและสือ่สำรสนเทศเพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บรกิำร  
20.มีกำรจัดกิจกรรมและจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำที่ศูนย์วิทยบริกำร  
21.มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอรส์ ำหรับสืบค้นข้อมลูจำกเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 
22.สถำนศึกษำมีระบบอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง 
23.ฝ่ำยวิชำกำรจัดหำสถำนประกอบกำรที่มีคุณภำพตรงตำมสำขำงำน ท ำให้นกัศึกษำได้รับควำมรู้ตรงตำม
ควำมต้องกำร 
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จดุทีค่วรพฒันำ  
1.ขำดกำรติดตำมผลกำรพัฒนำหลกัสูตรรำยวิชำ 
2.เครื่องมือกำรประเมินตำมสภำพจริงในรำยวิชำที่สอนยังไม่มีควำมหลำกหลำย 
3.ห้องเรียนไมเ่อื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่หรือกำรใช้เทคโนโลยีในหอ้งเรียน เช่น กำรเรียน
ออนไลน์หรือบทเรียนส ำเรจ็รปู 
4.ครูผูส้อนเข้ำรับกำรพฒันำตนเองอย่ำงน้อย 12 ช่ัวโมงในเรื่องทีห่ลำกหลำย ซึ่งเป็นกำรอบรมที่เนือ้หำไม่ตรง
กับสำขำวิชำที่สอนทั้งหมด 
5.ครูขำดควำมรู้ในกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
6.ขำดงบประมำณในกำรจัดหำ ซ่อมแซมอุปกรณ์งำนระบบสำรสนเทศ 
7.ไม่มีกำรบันทึกผลกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่แก่หน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ 
8.จุดบริกำรน้ ำดืม่ให้แก่นักศึกษำไมเ่พียงพอ 
9.บำงแผนกวิชำขำดกำรติดป้ำยเตือนบรเิวณพื้นที่ปฏิบัตงิำน 
10.ขำดสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น สื่อในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์ 
11.สถำนศึกษำมีระบบอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง 
12.ฮำร์ดแวร์บำงตัวช ำรุดเนื่องจำกถูกใช้งำนในระยะเวลำทีย่ำวนำน  
13.นักศึกษำทวิภำคี ขำดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น กำรตรงต่อเวลำ ระเบียบ วินัย กำรปรบัตัวใน
กำรท ำงำน 
 
ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1.ควรติดตำมผลกำรพฒันำหลักสูตรรำยวิชำอย่ำงต่อเนื่อง 
2.ฝำ่ยวิชำกำรควรจัดอบรมเรื่องกำรพฒันำเครื่องมอืกำรประเมินตำมสภำพจริง 
3.ควรจัดสรรงบประมำณในกำรปรบัปรุงหอ้งเรียนใหเ้อื้อตอ่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
4.ครูผูส้อนควรเข้ำรับกำรพฒันำตนเองให้ตรงกบัสำขำวิชำที่สอนอย่ำงนอ้ย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
5.ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศควรจัดอบรมให้ควำมรูเ้รื่องกำรใช้งำนระบบอินเตอร์เน็ตให้มปีระสิทธิภำพสงูสุด
และกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเตอรเ์น็ตเบื้องต้น 
6.จัดสรรงบประมำณส ำหรับงำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 
7.ควรบันทึกผลกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่แกห่น่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ 
8.ควรเพิ่มจุดบริกำรน้ ำดืม่ให้แก่นักศึกษำ 
9.ทุกแผนกวิชำควรติดป้ำยเตอืนบริเวณพื้นทีป่ฏิบัติงำน 
10.ควรจัดหำสื่อในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้ของผู้ใช้บรกิำรที่เปลี่ยนไป 
11.ควรสรรหำงบประมำณในกำรจัดหำอปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ใหม่หรอืเพิม่งบประมำณในกำรซ่อมบ ำรงุ 
12.ควรจัดหำสถำนประกอบกำรที่รองรบันักศึกษำหญิงและได้ท ำหน้ำที่ตรงตำมสำขำวิชำ 
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4.3 มำตรฐำนที ่3 กำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรู ้

4.3.1 ดำ้นควำมรว่มมอืในกำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรู้ ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำร
พฒันำกำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรูด้ำ้นควำมรว่มมอืในกำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรู ้ตำมรำยกำรประเมนิ
คุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชีวศกึษำ ดงันี ้ 
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยมี
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบั ชุมชน สถำนประกอบกำร หน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพือ่สง่เสรมิให้ 
นักศึกษำ ครู บุคลำกร ได้รบักำรพัฒนำตนเอง ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร งำนบรกิำรวิชำชีพ อีกทั้งกำรให้ครู 
บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรงำนภำยในสถำนศึกษำ 
ตำมกลยุทธ์ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมใหบุ้คลำกรมสี่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมใหส้ถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มสี่วนร่วมกบัสถำนศึกษำ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรพัยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ยกระดับและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำ และสง่เสรมิใหผู้้เรยีนเป็นผู้มีจิตอำสำโดยใช้วิชำชีพสร้ำงประโยชน์
ให้กับชุมชนและสงัคม 
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครู และผู้เรียนพฒันำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
งำนวิจัย ได้รับรำงวัล หรือมีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริง 
      จำกนั้นได้น ำกลยุทธ์จำกแผนพฒันำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 เพื่อก ำหนด
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ใหม้ีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่  โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
สู่สถำนประกอบกำร โครงกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จรงิ โครงกำรขับข่ีปลอดภัย โครงกำรพฒันำทักษะ
วิชำชีพ โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี   งำนก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดท ำแผนพฒันำ
สถำนศึกษำ  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ  โครงกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพและ
จิตอำสำ โครงกำรประกวดแข่งขันนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และโครงงำนนักศึกษำ  งำนสนับสนุนและรวบรวม โครงงำนนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ สื่อ งำนวิจัย
ของครูและนกัศึกษำ  
      ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อที่ 3.3 กำรปฏิรปูกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)โดย
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มทีักษะกำร
เรียนรู้และมีใจใฝเ่รียนรู้ตลอดเวลำ มกีำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบบรหิำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ผลกำรด ำเนนิกำร 
1. กำรบรหิำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทกุคนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
ร้อยละ 80 
ผลสัมฤทธ์ิ   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรสถำนศึกษำและใช้นวัตกรรมในกำร
บรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ คิดเป็น ร้อยละ 100 
2. กำรระดมทรพัยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนสอน 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   สำขำวิชำหรือสำขำงำนที่มกีำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน คิดเป็น ร้อยละ80 
ผลสัมฤทธ์ิ   สำขำงำนทั้งหมด 9 สำขำงำน มีกำรระดมทรัพยำกรเพือ่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครบทกุสำขำ
งำน คิดเป็น ร้อยละ100 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
3. กำรบรกิำรชุมชนและจิตอำสำ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ   สถำนศึกษำมีกำรออกบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพมีควำมร่วมมือกับ
ชุมชนอย่ำงน้อย 4 กิจกรรมต่อปีกำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธ์ิ   ในปีกำรศึกษำ 2563 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรให้ผูบ้รหิำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ผู้เรียน ออกบริกำรชุมชน บริกำรวิชำกำร บรกิำรวิชำชีพและจิตอำสำ สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน 13 กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

4.3.2 ดำ้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งำนสรำ้งสรรค ์งำนวจิยั ใหส้ถำนศกึษำรำยงำนผลสมัฤทธิใ์นกำร
พฒันำกำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรูด้ำ้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งำนสรำ้งสรรค ์งำนวจิยั ตำมรำยกำรประเมนิ
คุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชีวศกึษำ ดงันี ้ 
1) ผลสมัฤทธิ ์ 
วิธดี ำเนนิกำร  
 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563-2565 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผูบ้รหิำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูเ้รียน หรือร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หรือได้รับรำงวัลตำม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สูส่ำธำรณชน ตำมกลยทุธ์ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 32  ส่งเสรมิให้ ผลงำน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
จริงในระดบัประเทศหรอืได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 จำกนั้นได้น ำกลยทุธ์จำกแผนพัฒนำฯ ไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อ
ก ำหนดโครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ วันเวลำ และงบประมำณ ให้มีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ โครงกำร
ประกวดหรือแสดงผลงำนโครงงำน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ สื่อ งำนวิจัยของครูและนกัศึกษำ  งำนรวบรวม
โครงงำน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ ครูและนักศึกษำ 
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 ทั้งนี้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติที่  2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติที่  3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อที่ 3 ปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรูท้ีตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.2 กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3 กำรเพิม่ประสิทธิภำพระบบบรหิำรจัดกำรศึกษำในทกุระดบั ทุกประเภท 3.7 กำร
สร้ำงระบบกำรศึกษำเพือ่เป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับ นำนำชำติ 
ผลกำรด ำเนนิกำร 
 1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำมีผลงำนนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย ที่น ำไปใช้
ประโยชนจ์รงิและได้รบัรำงวัล 
ผลสัมฤทธ์ิ   
   1. สถำนศึกษำน ำนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้ประโยชนจ์รงิในระดบัจงัหวัด จ ำนวน 16 
ช้ินงำน  
แบ่งเป็น    ระดบั ปวช. จ ำนวน 12 ช้ินงำน 
              ระดับ ปวส. จ ำนวน 4  ช้ินงำน  
และได้รับรำงวัลในระดบัชำติ  3  ผลงำน 
 
จดุเดน่  
1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำมหีลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
2.สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพือ่กำรบรหิำร
จัดกำรศึกษำ 
3.สถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรออกบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ 
4.ผู้บริหำร  ครู  บุคลำกร  นักศึกษำ มีควำมรู้  มีศักยภำพ  มีทักษะในวิชำชีพ สำมำรถใหบ้ริกำรควำมรู้แก่
ชุมชนได้ 
5.ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักศึกษำ  ชุมชน หน่วยงำนภำยนอกให้ควำมร่วมมือในกำรบรกิำรชุมชนและจิตอำสำ 
 
จดุทีค่วรพฒันำ  
1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละฝ่ำยไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.ขำดกำรจัดใหผู้้เช่ียวชำญต่ำงประเทศร่วมพัฒนำผู้เรียน 
3.ครูไม่ได้รับกำรพฒันำศักยภำพครบทุกสำขำวิชำ 
4.ประชำชนในพื้นที่ขำดกำรประชำสัมพันธ์จำกชุมชน เรื่องกำรออกบรกิำรชุมชนของสถำนศึกษำ 
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ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละฝ่ำยควรได้เข้ำรบักำรอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อจะได้รบัแนวคิดสร้ำงสรรค์และ
สำมำรถกระจำยควำมรูสู้่กำรบรหิำรสถำนศึกษำแบบยัง่ยืน 
2.จัดใหผู้้เช่ียวชำญต่ำงประเทศร่วมพฒันำผูเ้รียน 
3.ควรจัดให้มกีำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของครูให้ครบทกุสำขำวิชำ 
4.ควรประสำนงำนหน่วยงำนภำยนอกใหท้ ำกำรประชำสัมพนัธ์ให้แก่ชุมชนล่วงหน้ำกอ่นสถำนศึกษำออก
บริกำรชุมชน 
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สว่นที ่5 
ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ  

ตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศกึษำ พ.ศ. 2561 

 

ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 
2561 จ ำนวน 3 มำตรฐำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้  

5.1 มำตรฐำนที ่1 คุณลกัษณะของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำอำชีวศกึษำทีพ่งึประสงค ์
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 

ประเดน็กำรประเมนิที ่1 ดำ้นควำมรู ้

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

1.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำรอ้ยละ 50.00)  

ประเดน็กำรประเมนิที ่2 ดำ้นทกัษะและกำรประยกุตใ์ช ้

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ
กำรประกอบอำชีพอสิระ 

3 5 15 

2.2 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 92.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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ประเดน็กำรประเมนิที ่3 ดำ้นคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

3.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 2 4 8 

3.3 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ 
ยอดเยีย่ม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มำตรฐำนที ่2 กำรจดักำรอำชวีศกึษำ 
ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 2 ในแตล่ะประเด็นกำรประเมิน 

ประเดน็กำรประเมนิที ่1 ดำ้นหลกัสตูรอำชวีศกึษำ 

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรบัปรุง
รำยวิชำ หรือปรับปรงุรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำ
เพิ่มเตมิ 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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ประเดน็กำรประเมนิที ่2 ดำ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอำชวีศกึษำ 

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรูสู้่กำรปฏิบัต ิ 2 5 10 

2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรูสู้่กำรปฏิบัติทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

3 5 15 

2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 5 25 

2.4 กำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 2 5 10 

2.6 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

ประเดน็กำรประเมนิที ่3 ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

3.1 กำรบรหิำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

5 5 25 

3.2 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูเพื่อกำรใช้งำนด้ำน
สำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
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ประเดน็กำรประเมนิที ่3 ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 3 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

ประเดน็กำรประเมนิที ่4 ดำ้นกำรน ำนโยบำยสูก่ำรปฏบิตั ิ

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

 
5.3 มำตรฐำนที ่3 กำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรู ้
ตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 

ประเดน็กำรประเมนิที ่1 ดำ้นควำมรว่มมอืในกำรสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรยีนรู ้

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

1.1 กำรบรหิำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2 5 10 

1.3 กำรบรกิำรชุมชนและจิตอำสำ 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (ร้อยละ (50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อย
กว่ำร้อยละ 50.00)  
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ประเดน็กำรประเมนิที ่2 ดำ้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งำนสรำ้งสรรค ์งำนวจิยั 

ขอ้กำรประเมนิ คำ่น้ ำหนกั คำ่คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(คำ่น้ ำหนกัxคำ่คะแนน) 

2.1 ผลงำนของผูเ้รียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 3 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 20.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมนิที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

 
5.4 สรปุผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำโดยภำพรวม 
ตำรำงที่ 4 สรปุผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 

ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศกึษำ พ.ศ.2561 

รอ้ยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 98.18 

ประเด็นที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยกุต์ใช้ 92 

ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 97.89 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 100 

ประเด็นที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 100 

ประเดน็ที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้ 80 

ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 20 

สรปุผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 96.70 
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ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศกึษำ พ.ศ.2561 

รอ้ยละ 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำนกลำง (รอ้ยละ 
50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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สว่นที ่6 
ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำตำมบรบิทของสถำนศกึษำทีก่ ำหนดเพิม่เตมิ 

 
  สถำนศึกษำรำยงำนกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่ก ำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมำตรฐำนและประเดน็กำรประเมิน ดังนี้  
 
มำตรฐำนที ่4 ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรภำยในสถำนศกึษำ 
 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ  
โดยควำมร่วมมือของผู้บรหิำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเ้รียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ สง่เสรมิ สนับสนุน
จำกผูป้กครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกีย่วข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
4.1 ดำ้นกำรประกนัคณุภำพภำยใน 

สถำนศึกษำจัดให้มรีะบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพฒันำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำโดยด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้ำหมำย สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีคุณภำพ 
ผลสัมฤทธ์ิ ครูและบุคลำกรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำ ร้อยละ 100 ผลกำรประเมินคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4.2 กำรเพิม่ผูเ้รยีน 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ก ำหนดกำรเพิ่มผู้เรียนข้ึนในทุกปกีำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของ
สถำนศึกษำจำกจ ำนวนผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้ำหมำย สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียนใหมเ่พิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ของปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ 
ผลสัมฤทธ์ิ จำกกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรข้ันตอนในกำรเพิม่ผูเ้รียนอย่ำงครบถ้วนส่งผลให้มจี ำนวน 
ผู้เรียนใหม่ในปีกำรศึกษำ 2564 มีจ ำนวน 225 คน 
จดุเดน่ 
1. สถำนศึกษำมีระบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง มำใช้ในด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
2. มีกำรออกแนะแนวกำรศึกษำโดยน ำสือ่และเทคโนโลยีมำใช้ 
3. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำยและทันต่อเหตกุำรณ์ปจัจบุัน 
จดุทีค่วรพฒันำ 
1. ครูและบุคลำกรยงัไม่มีควำมช ำนำญในกำรใช้งำนระบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
2. ผู้เรียนส่วนใหญม่ีฐำนะยำกจน 
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3. สถำนศึกษำของรัฐบำลบำงแหง่ไม่อนุญำตให้เข้ำแนะแนวกำรศึกษำ 
4. ยำนพำหนะมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนท ำให้ประสทิธิภำพในกำรปฏิบัตงิำนลดลง 
5. เพิ่มควำมละเอียดรอบคอบในกำรปฏิบัติงำน 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ครูและบุคลำกรควรไดร้ับกำรอบรมกำรใช้งำนระบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
2. ควรปรับกลยุทธ์เพิ่มช่องทำงกำรออกแนะแนว 
3. ควรมีกำรประชุมวำงแผนภำยในฝ่ำยทุกครัง้ก่อนปฏิบัติงำน 
4. ควรตรวจเช็คสภำพยำนพำหนะให้พร้อมใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

สว่นที ่7 
แผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

ให้สถำนศึกษำน ำผลกำรประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำ
ศึกษำ วิเครำะห์เพื่อก ำหนดแผนพัฒนำยกระดบัคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เพิม่ขึ้น โดยมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้อยู่ในระดับคุณภำพ “ยอดเยี่ยม” รำยละเอียดดงันี้  

มำตรฐำนและประเดน็กำรประเมนิ 
แผนพฒันำเพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรจดักำรศกึษำของ

สถำนศกึษำ (แผนงำน โครงกำร กจิกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้ำนควำมรู้ 1. โครงกำรติวสอบ V-Net  
2. โครงกำรติวข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1. โครงกำรสนบัสนุนส่งผลงำนเข้ำประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ ระดบันำนำชำติ 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ 

1. โครงกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำ  

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 1. แผนงำนพฒันำรำยวิชำโครงกำร  

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 1. โครงกำรพัฒนำครูโดยใช้ Application เพือ่กำรสอน  

2.3 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 1. จัดเตรียมแผนงำนงบประมำณ ด้ำนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุค
ไทยแลนด์ 4.0  

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสูก่ำรปฏิบัต ิ 1. โครงกำรประชำสัมพันธ์ระบบทวิภำคี เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำร  

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่ง 1. โครงกำรขับข่ีปลอดภัย 
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มำตรฐำนและประเดน็กำรประเมนิ 
แผนพฒันำเพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรจดักำรศกึษำของ

สถำนศกึษำ (แผนงำน โครงกำร กจิกรรม) 

กำรเรียนรู ้ 2. โครงกำรบริกำรชุมชนวิชำกำรวิชำชีพและจิตอำสำ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

1. กิจกรรมกำรสรรหำนวัตกรรมที่เกิดจำกกำรบริกำร
ชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ หรือจิตอำสำของสถำนศึกษำ  

 


